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HOMENATGE ALS 40 AHYS PE LA PHOCLAMACIÓ DE LA REPÚBLICA CATALANA FER FRANCESC MACIÀ 

Front Nacional de Catalunya publica uns textos del1President Francesc Macià que expliquen 
el procés polític que el dugueren a la proclamació,així com una documentació complementà
ria útil per a comprendre la restauració de l'antiga instrfcuoló de 3a Generalitat de Catalunya. 

Document publicat_ el 17 d'abril de 192° per Francesc Macià des de l'exili; La situació ac
tual a Espanya,- PARTIT CONSERVADOR. Avui es un partit revolucionari.Ultra que el seu cap, 
Sánchez Guerra,va ésser el promotor i la figura principal del darrer pronunciament militar 
malauradament fracassat,existeixen les declaracions que ha fet ell mateix ben clares i pre
cises.En una lletra adreçada a'Indalecio Prieto,en resposta a la que aquest li escrigué fe 
licitant-lo,Sánchez Guerra diu, "...pero cuando se hallan obstruidos todos los caminos pa
ra restaurar pacíficamente el derecho público y ciudadano de que hemos sido cobardemente 
despojados,sólo la violencia puede asistirnos en nuestros'propósitos,y por eso,yo,que he 
censurado en todo momento los pronunciamientos y asonadas,fuesen cuales fuesen los promoto 
res y fuesen cuales fuesen los fines que se perseguían,me he últimamente complicado en esta 
sublevación militar,que la gravedad no permite reparar en los medios y sí solamente afirmar 
de manera palmaria aquellas garantías y derechos que nos son necesarios para seguir vivien 
do con categoria civilizada." I respecte de les seves conviccions dinàstiques,n'hi ha prou 
en copiar un altre paràgraf" de l'esmentada lletra:"..por ello ningún aplauso más estimable 
para mi que el de los hombres,como usted,quienes en ocasión me vi obligado a perseguir en 
defensa de una institución que no lo merecía." 

PARTIT JAUMÍ. Durant el temps en què Sánchez Guerra ha estat conspirant i preparant el 
moviment militar, el partit jaumí se lihaacostat peraposar-se d'acord amb ell i ajudar-la A més 
a més,en diverses ocasions se'ns a acostat a nosaltres per a prestar-nos el seu concurs. 

PARTITS LIBERALS DINÀSTICS. Totes les diverses fraccions,des de Melquiades Alvarez, en 
pocs anys han passat del camp monàrquic al republioàjfins el comte de Romanones,el més afee 
te al rei i el que més por té a un canvi polític produït per una revolució que podria evo
lucionar en una veritable revolució social. La lletra de Romanones i Sánchez Toca al duc 
de Miranda és ben clara perquè deixi el més petit dubte,Demanen una entrevista al rei per 
a poder explicar-li els fonaments de la resolució que han adoptat i que consisteix en "re 
chazar para el porvenir toda solidaridad y contacto con la institución monárquica española 
que acoge y ampara la sistemática violación de leyes y derechos conquistados por tres gene_ 
raciones de liberales a costa de violentas y gloriosas luchas." 

En quant als demés partits no hi ha ni que parlar-ne,Republicans'i federals de tota me 
na estan contra la dictadura i la monarquia,Els obrers,sindicalistes,anarquistes i comunis_ 
tes,en són enemics acèrrims,Solament el partit socialista,capitanejat per Largo Caballero, 
Saborit,Lanuza,Besteiro i d'altres,està donant l'espectacle més vergonyós i mes degradant 
que mai hagi donat un partit,sobretot tractant-se d'un partit obrer,en acceptar una col·la
boració' amb un règim absolutista,baix i canallesc.A part d'aixè és encara més greu la seva 
actitud,car ells formen part d'una organització internacional que arreu del món mereix el 
respecte fins dels seus propis enemics,pels sous grans ideals de llibertat i sobretot quan 
es pensa que aquest directori i aquesta monarquia,l'any 1926 van fer un pressupost extraor 
dinari per a deu anys en el que destinen 1,530 milions per a Guerra i Marina,solament 200 
milions per a cultura i ni una sola pesseta per a acció social i treball,Del partit sòcia 
lista cal descartar-ne una meitat que segueix a en Prieto,Fernando de los Rios i altres que 
protesten amb tota la seva ànima contra la vilesa de la monarquia i del directori. 

A aquesta situació general de forces,cal afegir-hi els intel·lectuals i els estudiants i 
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la indisciplina dins dels rengles de l'Exèrcit,conseqüòncia dels darrers moviments subver
sius.Resulta, doncs, que a Espanya existeix un estat que mai com ara s'havia prestat a què 
un crit revolucionari tingui les majors probabilitats d'èxit.De totes maneres pensant que 
els elements que podrien aprofitar-se per a fer la revolució no estan organitzats i queper 
conseqüència no disposen d'una gran força,no fóra estrany que donat l'apoi de l'element so_ 
cialista al règim,la revolució es reduís a un canvi de monarquia per republicà. 

Davant aquesta situació, què hem de fer els separatistes ? 
A Catalunya,mal grat la força del nostre ideal,hi ha molta gent,començant pel nostre di_ 

rectori,que no creu pugui reeixir un alçament separatista i això em fa creure que no apor
taran la mes petita quantitat per a realitzar-lo, Creuen, a més, que un alçament separatis 
ta aglutinaria tota Espanya,civils i militars,i que en comptes d'ésseï profitós,seria el 
medi que desitjaria ..el. directori militar per Va afermar-se, 'Nosaltres^ en anar a l'alçament 
teníem la convicció jque la commoció'que havia de produir a Catalunya,una vegada obtinguts 

• els primers èxits,ens hauria donat una força suficient per a lluitar'contra Espanya i no 
temíem la coalició que pogués proclamar i encara més,la descomptàvem,si els fets es produí 
en com esperàvem i com havíem planejat.Ara ens trobem amb unes realitats'que toquem i que 
no podem negligir.Si nosaltres volguéssim fer un moviment amb els obrers,podríem comptar 
amb altres elements? És clar que tota Espanya estaria contra nosaltres.Potser els obrers de 
la resta d'Espanya no ens foren hostils,però no podem tenir cap confiança en el seu ajut. 
El nostre alçament aglutinaria l'exèrcit i do no reeixir en el nostre intent,hauríem des
truït l'estat de descomposició existent a l'Estat'espanyol i potser,on conseqüència,enfor 
tíssim Espanya.Avui,també,per una sèrie de causes,a Catalunya.hi ha un estat d'opinió favo_ 
rabio a la implantació d'una República federal a Espanya,no solament per haver—hi partida
ris d'aquesta-solució,sinó perquè molts temen que no havent—hi possibilitat -diuen— d'obté 
nir la victòria on una guerra contra Espanya,.mi11or és enlairar aquesta bandera per a lli
gar així tots els enemicá de la dictadura i la monarquia,obtenint d'aquesta manera moltes 
llibertats por a Catalunya que ara no té.És por totes aquestes causes i tenint en compte 
que nosaltres no tenim ni podem comptar amb els medis necessaris per'a fer un alçament que ens 
permetés reunir totes Jes forces necessàries pera enfrontar-nos a Espanya, qja cal adoptare! pla següent, 

Avui l'alçament no es podria fer a la frontera francesa per motius que no cal exposar, 
D'altra part cl nucli inicial que va fer,junt amb mi,la provatura de Prats de Molló, s'ha 
disgregat gairebé totalment.Que els que resten a França i Bèlgica sumin un centenar més o 
menys,en res pot influir en els nostres projectes.La revolució s'ha de fer a Catalunya,,Per 
a això cal reunir totes les forces enemigues del directori i aquestos,com he dit,no es po
sarien al nostre costat,enarborant la bandera separatista.Què fer, doncs? Només ens queden 
dos medis.L'un fora elçar la bandera separatista amb els obrers,exposant—nos a tot els que 
us he dit i sostenir la lluita fins vencer o ésser vençuts.Però aquest medi tampoc podem 
emprar-lo per no disposar del mínim de cabals ni podem pensar tenir-lo a temps.L'únic que 
ens queda a fer és el que hem determinat. El pla ós divideix en dues etapes: 

ls etapaj Treballarem d'acrod amb els obrers per a sumar totes les forces enemigues del 
règim i de la dictadura,Per a aconseguir-ho,solament enlairarem la bandera d'abaix_la 
dictadura_ i _l_a mcmjirauia i os cridarà visca, la llibertat. 
29 etapa? Amb la feblesa en què es troba Espanya és segur que si els fets es desenrot
llen com procurarem que es desenrotllin per a la primera etapa,es produirà un estat de 
desori,És en aquests moments quan cal la cecisié per part dels elements obrers i nos
tres. Aprofitant aquesta ocasió i amb la ferça que haurem assolit en el primor període, 
proclamar i sostenir,si cal;la*República Catalana. 

Per a garantir la primera etapa,ultra.cl contacte i l'acord que tindrem amb altres clements 
ja he donat ordre a la nostra gent que aprofitant les organitzacions obreres i separatistes 
es formin oomitès mixtos d'uns i altres,tota vegada que són les dues forces que ofereixen 
mes garanties on tots els sentits.D'aquests cemitès hi haurà el central,que radicarà a Bar 
colona,compost per obrers i separatistes i el qual portarà la direcció.Hi haurà els comite~s 
comarcals que radicaran en cada capital de comarca.I encara els locals,establerts on les 
viles i pobles on es cregui oportú.Els comitès locals dependran directament dols comarcals. 
D'aquesta manera una ordre donada pol comitè central només caldrà que sigui donada als oo-
marcals que la faran seguir a la.resta. 

El comitè central estarà dividit en tres seccions: 
La ls secció s'encarregarà do recollir les llistes d'o tots els indrets de Catalunya amb 

el cens de la gent d'un costat i d'altre que colaboraran en el moviment, fent els possi
bles perquè entre els allistats hi "estiguin representats tots els sectors revolucionaris. 

'La 29 secció informarà sobre l'estat do forces armades de cada lloc (guàrdia civil,poll 
cia,carabiners) amb tots ois detalls que pugui ajudar a vèncer-les (ideologia dels caps, 
contacte amb gent del país,costums,etc,) Es fixaran,sobretot,en el lloc on són guardades 
los armes i manera com són guardades. 
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La 3a secció és 1'executiva. De resultes dels informes que haurà rebut,traçarà els 

plans i acordarà els darrers extrems,presentent-se en cada lloc a comprovar directament la 
preparació i a posar-se d'acord en la forma oon els donarà el mot d'ordre,S'assabentarà "tan 
bé de l'estat d'ànim dels membres del Sometent,prenent nota dols que pensen com nosaltres i 
quins altres os deixaran prendre les armes, ctc. 

Fets tots aquests preparatius i acordat cl dia amb els elements aliats,donarà el cop de 
força que començarà amb la vaga general revolucionària dels elements de la C.N.del Treball 
a Catalunya i a tots els llocs d'Espanya on sigui possible. 

Per a la segona etapa ós quan cal tota la decisió i tot l'esforç.Crec que cl mateix cs_ 
tat do desordre que hi haurà a Espanya,crearà una temença,especialment entro els elements 
conservadors.Per a aquest cop cal un mínim de 600 homes armats i amb suficients municions. 
La missió d'aquests homes serà d'apoderar-se de tots els llocs estratègics,com Correus,Te
lègrafs, Telèfons, Diputació,Ajuntaments,estacions del P.C.,cases veïnes a les casernes de]a 
Guardia Civil i do la policia,ote. Una vegada realitzada aquesta primera operació, es reu 
nirà tota la gent a la plaça do Sant Jaume que,des dol primor momont s'haurà convertit en 
el quarter general i on es reuniran tots els clements de la revolució,armes i homes,i allí 
serà proclamada la República Catalana,convidar.t i oferint,si cal,el concurs'a tots aquells 
pobles de la resta d'Espanya quo vulguin constituir—so sota el mateix rògim,començant així 
la República federal que sempre hom proclamat i que ós l'única que pot ésser admesa per un 
veritable separatista. 

Espero-,doncs,de vosaltres que féu el màxin esforç per a onviaiv-mé els majo* medis possi_ 
bles,puix passi el quo passi i es derivin les coses com es derivin,la nostra organització 
là;d*intervenirr-hi.Aquestes són los ordres quo he donat a la nostra gent i aquest ós el con 
/chi quo tenim establert amb els obrers.No hi fa res que s'hagi discutit entre ells i jo,si 
os el momont quo jo hi vagi.Fins a darrera hora jo he sostingut la conveniència d'anar—M 
on esclatar la vaga.Tots,però,fins els nostres,s'hi han oposat tement,com ja us he dit,quo 
això aglutinaria els nostres enemics pel perill dol separatisme.Amb els meus amics ens hem 
posat d'acord per a tenir-me al corrent de tot el que succeeixi,situant-me on el lloc més 
aprop possible per a fer l'entrada quan ells i los circumstàncies ho manin.Els nostres tam 
bé ho fan perquè en cas de fallar els primers ceps,no caigués massa directament damunt no_s 
J;:'o la responsabilitat d'un nou fracàs.Jo, però,crec que per poca cosa que es faci,reeixi
rà.L'Estat espanyol no pot aguantar'la més petita embranzida i tots hem d'ajudar a donar 
i'empenta,Fcn-ho, doncs,i vosaltres,de la vostra part, féu el màxim sacrifici quo pogueu.Us 
1 o demano ,Jo,poro ós Catalunya que ho. espora. 

J'pcvmQnt^jiàxji^t^ls^jinica^ à.'Amèrica per Francesc Macià,oi fj de novembre de 1929.- Con ja 
lis deia en una de les meves darreres,crec que hem arribat a un moment en el qual cal pren
dre decisions definitives.L'experiment que hem fot intentant col·laborar amb altros forces 
d'Espanya por a anar a un moviment do conjunt,ona ha convençut d'una cosa i ós quo si no co 
nencom nosaltres,no començarà ningú.Això no vol dir quo hàgim do trencar el contacte' amb 
"tots olis,car la seva col·laboració,a part de poder-nos ésser útil en cl sentit moral, tra 
dent'dol nostro moviment tot l'envorimont que li atribuirien de separatisme menja-ospajrols, 
naterialmcnt poden ésser útils promovent un moviment revolucionari,Ja no cal dir—vos que 
il'una manera, especial comptem amb els obrers i que aquests col·laboraran en sentit do lluiia 
cl nostre costat.Ara el que voldria jo ós quo no passi com los altres vegades^voldria ass£ 
¿urar quo passes quelcom.Estar preparats de tal manera que en cas que fallessin ells,con ha 
passat altres vegades,nosaltres ens•trobéssim en condicions de poder fer la cosa.Però jo 
crec quo porqué es faci alguna cosa,cal que jo vagi a Barcelona,El sol fot que els nostres 
ü'assabentin quo sóc allà,alçarà la moral i encendrà 1'entusiasme.Veuran quo va de veritat 
i deprossa,i això pot crear aquella atmosfera indispensable perquè tota la revolució pren
y i .Porò perquè la meva presència produeixi aquesta eficàcia,cal que pugui dir que tonim 
una quantitat d'armes i de fet les tinguem.Penseu-que cada cop d'aquests darrers quo ha fa 
llatjha estat per manca d'armes.No ho creiem eixí,vosaltres? Doncs bó| jo he decidit em
prendre aquest nou camí,sompro que vosaltres estigueu disposats (ois d'Amèrica) a col·labo
rar-hi moralment i amb l'esforç econòmic que pegueu.Que puc fracassar? Ja ho sé,però el que 
oal ós fer alguna cosa.Fracassat i tot,si el fet os produeix,ja ós una victòria.I qui ens 
pot assegurar que el fet no sigui l'espurna, que ho prengui tot? El que cal és quo no fraaE_ 
sem en 1'intent.Perquè sigui,és pel que us escric a vosaltres perquè pensant-ho bó us reu
niu clc directors i acordeu fer l'esforç màxim,demanant-ho a tots els altres,diont-los nato 
ralncnt cl que cregueu oportú dir-los,perquè així,tan aviat com us sigui possible,em digueu 
quin màxim d'ajut podríeu donar-me on oi moment quo us indiqui.Segons sigui aquest ajut se_ 
rà o no realitzable el quo us proposo i "tindrà nós o menys garanties de' reeixir.La cosa os 
tan senzilla que no n'estenc en detalls.Espero que tan aviat com podreu,cm direu el quoheu 
decidit i jo també us respondré posant-vos al corrent del que es vagi a emprendre. 
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Manifost publlpat POT FranoeBO Macià ej._ juny dp_ 193>P_pon^_v^s^p3j^alsjítacs que la seva 
posició J>oljftica _rcbc7â cls_ paU_̂ ^̂ ^ catalans La Haa .(Aooio Rcpublica_na¿¿, 
La Put11"ieita't j ^ c c ïo" Ĉ 'aYana')" i La" V~eu"~de"~Ca~t"alunya" ("l·liga_ Rpgipnali_s_ta).- Que aquesta 
campanya derrotista contra el separatisme radical la meni la Lliga,fins a cort punt és lè 
gic i natural.Tots sabem el quo olla,ara com sempre,representa,Pere que la menin els d'Aç-
oló Catalana i els d'Ácoié Bopublioanffino s'hi val,ós incomprensible.Fóra millor per a Ca 
' taïunya que"en.lloc de fer campanyes d'aquesta mona,treballéssim per a unir-nos tots els 
catalans que no vulguem,ni. per omissió,la mes mínima complicitat amb aquests homes do Ca
talunya que per sarcasme malden com cap altre partit espanyol per a salvar la monarquia. 
Si enfront do l'afirmació que fa la Lliga,.-just l'endemà de los denigracions quo'acaba do 
passar Catalunya,a favor, d'aquesta oligarquia espanyola quo n'ha estat la causa,nosaltres 
no sabem alçar—ne una altra do valenta per a defugir aquella complicitat,trist paper faron 
davant de nosaltres mateixos i davant dels nostres enemics.Si donem aquest ospectaclo,qui 
na atenció voleu que facin a les nostres exigències? Jo croo i em sento en el deure de dir 
a Catalunya que ara és el moment d'anar a una unió de tots els partits catalans,netament 
catalans,sigui quin sigui llur matís nacionalista,siguin quines siguin'llurs tendències 
socials,siguin quines siguin llurs croencoSaPer a anar a les cleccions;em direu? Per a 
anar a los eleccions per les"eleccions,no! Ara menys quo mai.Per a què,doncs? Por a afir
mar la voluntat de Catalunya,amb eleccions o sense eleccions.Que Catalunya,pels seus repr£ 
sontants quo elegirà aquesta unió,vol que anem a les eleccions? Anirem a les eleccions.Que 
vol que anem al Parlament? Anirem al Parlament.Però llavors hi anirem junts,compactos,amb 
un programa de reclamacions a fer-hi i que ja haurem formulat,junts'també,atemperat per 
tote els matisos de totes les fraccions que'integraran aquesta unió,ço'quo vol dir quocens 
tituírà un veritable plebiscit do Catalunya,menat,no per gent estranya,sinó per nosaltres 
mateixos. Jo llenço aquesta vou a Catalunya i demano als partits netament catalans que no' 
la silenciïn,sinó que hi responguin i es pronunciïn clarament en el sentit que jo proposo, 
que no ós res por al partit quo jo presideixo exclusivament,sinó por a tot Catalunya. Tot 
menys que Catalunya doni la sensació que només saben unir-se els que treballen per Espanya. 

IfofownemSria redactada^ pola, tyefe dplegata catalans s Jjaume _Aigjoader i-JH.ro fBatat Català) t 
ItacilT Mallol Ç Acoló BòpúblicanaT i Manuel Carrasco J-J^P£SÀ3ÜS?a^ [Aooio Catalana) sobre Ta 
rojLinio quo a Sant Sebastià tingue lloo aab ole polí"tlbs espanyols de 1»oposició» Fernando 
frásiairi.Alejandro Lerroux,Manuel AzaKa«Marool·lí Domingo,Alvaro Albornoz«Salarza,Aniooto Al-
cala ZamoratKiguol Maura,i Jalao ÇaaaroB-Quiroga,en representacio dels galleos. La data ea 
1-á de^17 d'agoat do 1930»" Els delegats dels partits republicans catalans assistents a la 
reunió celebrada abans d'ahir a San Sebastian resolgueren explicar,amb l'autorització dols 
altres reunits,quo llur participació en els importants acords presos on la dita reunió fou 
precedida do l'unànime i explícit reconeixement,per part do totes les forces republicanes 
espanyoles,de la roalitat viva del problema de Catalunya i dol compromís formal contretpor 
tots ois prosonts respecte a la solució de la qüestió catalana a base del principi d'auto
determinació concreta en el projecte d'estatu-*-- o do constitució autònoma proposada lliure
ment pel poblo do Catalunya i acceptada per la Voluntat do la majoria dols catalans oxpros_ 
fada en referèndum votat per sufragi universal. 

Tapc_-fc_-dol telegrama enviat pel general Berenguer a tots els capitans generals,la maitinada 
9°j-_ 1?_ fil 13 d' abri 1.- "Las elecciones municipales so han celebrado on toda España con el 
resultado que,por lo que ha ocurrido on la propia Región do vuestra excelencia,se puedo su 
poner.El escrutinio señala hasta ahora la derrota de las ceuldidaturas monárquicas on las 
principales circunscripciones $ en Madrid,Barcelona,Valencia,Sevilla,etc.„. se han perdido 
las elecciones.Esto determina una situación delicadísima que el gobierno ha do considerar 
en cuanto esto en posesión de los datos necesarios.En momentos de tal trascendencia no so 
lo ocultara a vuestra excelencia la absoluta necesidad do proceder con la mas grande seré 
nidad^por parte de todos,con el'corazón puesto en los sagrados intereses de la Patria,que 
el Ejercito es. el llamado a garantizar siempre y en todo momento. 

Conserve vuestra excelencia estrecho contacto con todas las guarniciones do su Región, 
recomendando a todos absoluta confianza en el ¡nando,manteniendo a toda costa la disciplina 
y prestando la colaboración quo so le pida para el orden público.Esto será garantia que los 
destinos de la Patria han de seguir,sin trastornos que la dañen intonsamente,ol curso lógi_ 
co que les impono la suprema voluntad nacional." 

Text do la proclamació de la RpPJJblica__Cjr̂ ajL_an_a.- Catalans j Interpretant cl sentiment i els 
anhels del poblo que ens acabando donar ol seu sufragi,proelamo la República Catalana com 
Estat integrant do la Federació Ibèrica. 

D'acord amb el President do la República Federal Espanyola,senyor Nicet Alcalà Zamora, 

http://i-JH.ro
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amb el qual hem ratificat els acords presos en el Pacte do San Sebastián,em faig oàrroc 
provisionalment de los funcions do President del Govern de Catalunya,esperant que el po
ble espanyol i el català expressaran quina es en aquests moments llur voluntat. 

En fer aquesta proclamació,amb el cor obert a totes les esperances,ens conjuren i d£ 
manem a tots els ciutadans do Catalunya quo os conjurin amb nosaltres por a fer-la prpval_ 

• dre pels mitjans que siguintencara que calgués arribar al sacrifici de la propia vida. 
Preguem que cada català,així com tot altre ciutadà resident a Catalunya,es faci cànoc 

de l'enorme responsabilitat que on aquests nonents pesa sobre tots nosaltres. 
Tot aquell,doncs,que pertorbi l'ordre de la naixent República Catalana,serà considerat 

com un agent provocador i com un traïdor a la Pàtria. 
b Esperem que tots sabreu fer-vos dignes do la llibertat que ens hem donat i de la jus
tícia que,amb l'ajut de tots,anem a establir.Ens apoiem sobre coses immortals com són els 
drets dels homes i dols pobles,i morint i tot si calgués,no podem perdre. 

En proclamar la nostra República,fem arribar la nostra vou a tots els pobles d'Espanya 
i del món,demanant-los quo espiritualment estiguin al nostre costat i enfront do la monar 
quia borbónica que hem abatut,i els oferim a aportar tot el nostro esforç i tota l'emoció 
del nostre poble ronaixent per afermar la pau internacional. 

Por Catalunya,pols altres pobles germans d'Espanya,per la fraternitat do tots els ho
mes i do tots'els pobles, catalans, sapigueu for-vos-en dignes. 

Barcelona, 14 d'abril del 1931. El President, Francosc Macià, 

Text do la circular de la Presidència als Ajuntaments de Catalunya.- En el monent'de pro
clamar l'Estat català sota el regim do la República Catalana,us saludo amb tota l'ànima i 
us demano em presteu la vostra col·laboració començant per proclamar la República a la vos_ 
tra ciutat i proparant-vos a defensar—la quan us cridi. 

Per la llibertat do Catalunya,per la germanor dels altros pobles d'Espanya i por la 
pau internacional,sapigueu fer-vos-en dignes. 

Barcelona,14 d'abril del 1931.El President de la República Catalana.Francesc Macià. 

Text dol nomenament de Capità General de Catalunya.- El President de la República catala
na nomena a l'Excra.senyor D,Eduard Lopes Ochoa,Capità General do Catalunya amb l'encàrrec 
de garantir l'ordre de la República naixent,havent jurat que estava complotament al costat 
del poblo i a les ordros del President do la República catalana. 

Donat al Palau do la Generalitat a les 22,15 dol dia catorze d'abril de mil nou—cents 
tronta-un. 

El President de la República catalana, Frcncosc Macià. 

ri ,-• Text parcial do la nota facilitada a la promsr. pel Govern de Catalunya després do la reu
nió amb els representants del Govern provisional do la Republicà/Espanyola; Fernando de 
los Rios,Marcc]¿Li Domingo i Nicolau d'Olwor, que tingue lloc el 17 d'abril doJ931.- D'on 
trovista celebrada entre els ministres del govern provisional do la Republicà i els mem
bres del consell de govern de la República de Catalunya,s'ha desenrotllat en tomes de la 
mes gran cordialitat i han ostat harmònicament apreciats els diversos punts segons ois 
quals haurà de quedar artioulat el fot revolucionari català en el nou rògim. 

Els tros ministres del govern provisional do la República,han confirmat de la manera 
més completa i absoluta la seguretat del compliment dol pacto de Sant Sebastià i ha ostat 
reconeguda per tots ois reunits la conveniència d'avançar l'elaboració de l'Estatut do Ca 
talunya oi qual,una vegada aprovat per 1'Assemblea d'Ajuntaments catalans,serà presentat 
com a ponencia del govern provisional do la República i com a solomno manifestooió do la 
voluntat do Catalunya,a la resolució de los Corts constituents. 

Ha ostat també unànimo per part de tots els reunits,el reconeixement do la sanitosa 
eficàcia revolucionària dols actes realitzats fins ara a Catalunya,I per'la seva banda,el 
consell do govern quo ha vingut actuant fins aquests moments a Catalunya,ha resolt actuar 
d'ara ondavant sota 01 nom,de gloriosa tradició,(fe Govern de la Generalitat do Catalunya. 
(...)Si aquesta paraula no os complerta,els catalans lluitarem fins a la fi por la nostra 
llibertat. 

Text do la nota personal enviada a la premsa per Francosc Macià el'19 d'abril de 1931.- En 
els primors moments de recobrar llibertats que segles ha no temem,cal no deixar—nos minvar 
un sol momont l'entusiasmo do la victòria ni l'enardiment per los noves batalles. 

Avui per avui,el nostre problema va lligat a un altre factor, sobretot en aquests mo
ments do revolució,d'aquesta rovolució que hom fot plegats amb els germans d'esperit lliu 
ro do la resta d'Espanya i que ha acabat amb la monarquia espanyola.Això fa que ens hàgim 
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vist inclinats per esperit de solidaritat republicana i por esperit dol propi interès,a 
privar-nos per una brou interinitat d'una'part d'aquella sobirania a la qual teníem dret, 
I aquesta limitació acceptada sempre,però, d'una manera activa i aprofitant-la por a in
tensificar' la fe i la confiança en els nostres principis i la preparació de mitjans per a 
assolir-ho,pot constituir una major garantia per la nostra victòria final.. 

Això es el que hem de fer mentre esperem los Corts constituents a les quals hem de dur 
el plebiscit que en aquest espai d'espera hen d'enfortir més encara i garantir—lo en el 
sentit do defensa de les nostres llibertats qieper aELocpressaràlliuremental poble ce Catalunya. 

Aviat us cridarem a aquest plebiscit a tots els represcntant;s dels Ajuntaments de Cata 
lunya perquè vingueu a ratificar la nostra oi ra revolucionària.Només així afirmarem la Re 
•publica naixent que,un cop consolidada,permetrà articular millor les nostres llibertats 
amb aquella confederació hispànica que sempre hem preconitzat„ Francesc MACIÀ. 

!E22dLJÈÍLjLíL̂  l'Estatut,feta el 19 do juliol doJjSI. 
Poble de Catalunya,fa poc cridava,on. nom teu,al Saló~de Sessions de l'històric Palau, de ïa 
Generalitat de Catalunya,els teus representants,,En nom tou els demanava que,fenteso càrrec 
de 1 i responsabilitat dol moment,i inspirant-se on'la vou dol nostre seny racial,diguéssim 
clor quina era la teva voluntat per a convertir—la,així,on base del codi que ha de regir 
clz touti destins i establir una col·laboració lliure i eficient amb els -altres pobles d'Espanya. 

Els tous representants ja-han parlat.L'Estatut aprovat,el dia 14 d'aquest mes,pels Di
puta is-do la Generalitat i pol Govern provisional de Catalunya,avui,representa la tova vo-
Irjita'̂ ijcom a tal,tots ens hem do conjurar a fer-la prevaldré.Sabut és ja,però,de tothom 
que aquest Estatut, que per a nosaltres ja té tota la força de llei i do compromís -por é_s 
ïOT nosaltres mateixos que ens l'hem donat-,perquè així la tingui davant els altres pobles 
.íispànics l'hom de dur a los Corts Constituents d'Espanya,un cop plebiscitat pels Ajunta-
iaonts, i aprovat pel referèndum popular de tots ois catalans. 

A aquest plebiscit,doncs,us crido,regidors de tots els Ajuntaments de Catalunya,! a 
'aquest referèndum,ciutadans tots,sense distinció d'estament,de credo polític,ni de tendèn
cia social,Los llibertats do Catalunya són pats'inoni de tots els catalans,i oi prou d'aques 
;o.: llibertats,avui,és aquest Estatut que us dcna.no que voteu.Que,un cop avalat per la vo
luntat expressa de Catalunya,qui gosaria a oposar-se a los que hi són consagrados? 

No dubto,dòhcs,quc tots els catalans i que tots aquells que,por viuro a Co-talunya,com
parteixen els nostres ideals votareu el nostre Estatut.convençuts que voteu les llibertats 
OJO,Catalunya i amb elles los dols pobles do la rosta d'Espanya, 

En demanar—vos cl vot,catalans,us prego també que us concentreu,por un moment,d'esperit 
:' penseu que aquesta hora que sona pern" Catalunya amb l'Estatut., ér? la que fa segles sospi
raven i que tantos angoixes havia costat i tantes sofréneos» 

Amb cl nostre vot,aquesta vegada,complim,doncs,amb cl que som i amb el que ja foren, i 
ebrin cl camí que ens havia estat vedat a nosaltres per als que vindran.Amb el nostre vot 
rquosta vegada,no fom una simple elecció i acomplim un gest ve rit-b lomen t histèric.Amb aqiost 
BSlltit espero que volareu líïstatutno perquè thgai un vot mos o renys, siró ̂ r la satisfacció m 
tima cl'havervotat el que representa l'alliberament de Catalux.;/a. Perquè es pugui dir a les 
Corts Constituontsfd'Espanya,que darrera l'Estatut hi ha,no tants o quants catalans,sinó el 
redreçament 'de tot Catalunya.Ara. menys que mai,doncs,no hou-do pensar que no li vindrà d'un 
vet,i por més quo us calgués fer un sacrifici per anar a votar,feu- la. convençuts que cl vostre vot 
difícilment tindrà mai mes la transcendència que té ara en la vida de Cataluña.Quina no fóra la 
desolació cb Catalunya sL,on oi moment histèric, quan'tot el usen \J c2s uHs fits en ella,i ü. prç 
günten què vol,ois sous fills no responguessin tots,scnsc manear-n ?Ixi un,per ella! r 

Si us crido tots,.patalans,al plebiscit i al referèndum por al nostre Estatut,és perquè 
creo quo no és l'Estatut d'un sol partit,sinó do tot un poble.Aquest ha ostat un dels prin 
cipalfi mèrits dels que hi han col·laborat.Pensaat que l'hora do los matisacions és en fer i, 
constitució interior de Catalunya,en l'Estatut han pogut deturar-so just on aquells punts 
en ois quals forçosament han d'estar d'acord tots els ciutadans liberals i demecrates.No  
•tant just,però,quo deixessin garantir per a nosaltres el quo pugnen lliurement exercir el 
rostro Govern en la cultura,la justícia, l'ordi'- públic,la sanitat,la tributació directa, 
rixi com aplicar a Catalunya totes les lleis generals deia rcpujlica,exccptiant aquelles l'execu 
ció dolos quals on tota federació sol quedar reservada al Govern central.En els problemes 
vitals,com els del treball,no hom oblidat tampoc de deixar bon garantit, en les Heis gcnanls, 
cl minin do les promulgades per les convencions MottuiaiaBÍB,rc£cr/ant~noo encara el dret de 
legislar sompro que oi Govern central no ho faci.I,respecte 1*e: er<:'.';,nentro hi anunciem que 
defensarem quo aquest no pot ésser més que voluntari,esperant atrojro·ns en aquest sentit l'a_ 
jut dols altres pobles d'Espanya,i impossibilitant que cap soldat pugui'sortir do les fron 
-;eres do la pàtria darrera cap guerra ofensiva,hom deixat ja ben rentat,per ara,que cap ca. 
•talà ro podrà, éssor obligat a prostar el servei militar fora da Catalunya, 
""; Poblo do .Catalunya,si no és por tu mateix,ros ni ningú pot depurar-te ja en aquest mo— 
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mont,el més decisiu,de segles ença,de la tova història.Si on saps sentir tota la transcen
dència t'abocaràs a aquest plebiscit i a aquest referèndum amb tota la fervor del que se 
sent alliberador de si mateix i de la seva pàtria,i amb aquell ímpetu del poblo quo es vou 
alliberar,després do mos dedos segles d'esc." .watgo. 

Palau do la Generalitat, 19 juliol 1931. ̂.1 President, Francesc MACIÀ. 

Text de l'al·locució pronunciada pol President Macià dos_ del balcó do la Generalitat ol_ 2 
d'agost A^J9"31jU^j30ji_^abuts els resultats „lci plebiscit pro-Estatuttvotà el "80% dol ccns_ 
i_la proporcjíT_de__vpjts_j3n_ contra_ fòu de'O/jŜ . Es recolliren 102.073 signatures entre ois 
iianigrata que por no fer dos anys que r_csideixon__a ,^^P^iS¡^^^on_^^j^s_j^_ccns,-- Ja 
som lliures! No hi haurà cap poder humà que pugui oposar—se a la voluntat dol poble de Ca_ 
talunya,tan meravellosament expressada. 

L'emoció om domina... Després de vint-í-sis anys do lluita ho vist arribar cl moment 
quo tan esperava i en què sempre ho crogut*No só com expressar la mova joia.Ja som lliures! 

- Jo tenia la sqgoretatquo aquest moment,tan enyorat,era més aprop del quo molts suposaven. 
Ja som lliurcs!Ara quo ho som,ara ós quan,més que mai,vull obrir ois braços vers els 

altres pobles d'Ibèria por tal d'ajudar—los a conquerir les llibertats que nosaltres ja te 
nim.Ára veuran com la nostra cordialitat ora i és sincera.Ara no podran dir que les meves 
paraules són por a captar vots per l'Estatut,Ara comprendran,potser,els nostres anhels per 
què llurs lilibortats siguin també reconegudes, Jc. som lliuros!Ara és quan dic bon alt que esta 
rem al costat dol Govern quo sigui digne de la República revolucionària d'Espanya. ( 

Per a assolir la nostra llibertat,no hem necessitat ningú,La nostra victòria és fruit 
de nosaltres mateixosjl'hem obtinguda nosaltres.Però,precisament per això,volem éssor mos 
generosos que mai,La nostra abraçada als altros pobles ibèrics és plena de generositat i 
d'amor veritables. 

Dintre de pocs dies anirem a prosentar al Govern do la República espanyola aquest Esta_ 
tut que és la voluntat del poble do Catalunya,Tinc el convenciment que les Corts Constitu
ents l'acceptaran,Però voldríem quo l'acceptació fos cordial,Res,on aquests moments de sin 
ceritat per part nostra,no justificaria qualsevol recel. 

Catalans!Yoldria,tanta es la meva alegria,poder mostrar-vos el meu cor.Estic content, 
estic satisfet.Demano,només,tenir vida fins arribar a la constitució del Parlament català 
i que el Govern català funcioni.Dcsprés,consideraré que ho complert ja la'mcva missió .„. 
(os senten veus que diuen "No! Ho!" S'atura- un moment).,.Si Catalunya vol,continuaré ... 
(arrenca una formidable ovació que no li deixa acabar la frase).' • 

Tingueu on compte,i ho dic do tot cor,que la llibertat de Catalunya no es deu aunho 
me ni a un partit.(Es deu a MaciàíEs dou a Macià!crida tothom.I arrenquen de nou els api au 
diments quo duren una llarga estona),..Es deu a molts,Alguns,àdhuc estan jaobUdats, SÓn he
rois anònims.Recordeu-los sempre,Foren homes lliures,Vosaltres ho hou d'ésser,també,com a 
ciutadans que sou d'una nacionalitat lliure i jove.Quo no us mogui mai cap rancúnia ni cap 
odi.Penseu que l'amor és la flama que tot ho arbora,Avui comença por'tots nosaltres una n£ 
va vida,després de dos segles d'opressió,Quan implantat ja l'Estatut,tinguem facultats per 
a regirá-nos a la nostra manera,Catalunya esdevindrà gran entre les nacions civilitzades. 
Amics,celebrem aquesta diada de glòria i do joia,en què reneix la nostra pàtria. 

"Visca Catalunya! 

Text parcial de l'al·locucióî îad_a_jDer__Macià el 9 do setembre do 1932 anunciant 1'aprova
ció do l'Estatut.-(Desprès d'agrair al poblo el suport quo sempre ha trobat en oli i do la 
montar que l'Estatut aprovat difereixi dol plebiscit pel poblo català,encara que contingui 
oi mínim do'facultats indispcnsablos per anar-lo ampliant,diu:) Ja hom vist les lluites que 
ha provocat,les dificultats quo ha os.tat precís vèncor sonso que hagi defallit la meva fo 
en vosaltres ni en els alts destins de Catalunya. 

És por això que no dubto que compartiu la mova alegria i l'agraïment als diputats cata_ 
lans quo l'han defensat. 

Poble do Catalunyajaquost Estatut no ós cl do cap partit,És cl codi do los vostres lli_ 
bertats,és per a tots vosaltres,catalans que n1escolteu,sense distinció do matisos,ni do 
tendència social,És por vosaltres i per tots aquells que sense éssor catalans,saben conviu 
re amb nosaltres. 

Ha arribat aquesta hora-per la qual dos de fa segles sospirem i que tants sofriments 
ens ha causat,Por aquost patrimoni do tots,per aquest coronament d'un passat,pel comónç 
d'un avenir quo tenim a les mans,us-donano la col·laboració a tots,i us exhorto a què, per 
damunt de los coses que ens soparen,sopiguem oaplir-nos d'un alt sentiment do goig per les 
llibertats quo ara comencen. 
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Discurs llofllt pel iProaidont PranooBO fettio a l'acte inaugural dol Parlament de Catalunya 
el día 6 de desembre J-itZb̂ L?..- Fa mes de dos-cents anys que Catalunya no tonia Corts, su
primides peí primer Borbo,així con totes los institucions polítiques del nostre passat 
gloriós,I encara,en els dos-cents anys últims do llur existència eren molt de tard en tard 
reunides pols Austrios,passant a ésser,només una ombra de les Corts glorioses de 1'época 
nacional. "* " 

Ara anem a reenprendre-los,modernitzant-los i adaptant-lcs a l'època moderna, més 
lliures i més democràtiques que les antigues. 

Gran dia,gran festa ha d»ésser,doncs,per tots els catalans,el dia 6 de desembre, 
"Triomfem "ara de los forces d'opressió i d'humiliació que volgueren convertir Catalu

nya, vella i rica nació,en província humil i subordinada,bona solament a treballar pel pro_ 
fit dels altres. 

El Parlament do Catalunya és la representació de tots els catalans i la seva labor 
s'orientarà vers aquells que sofreixen.la manca de bons materials i espirituals,En la njo 
sura de les seves facultats'i possibilitats,el nostre Parlament estendrà als treballadors 
la seguretat normal do vida,a part del benestar que correspon a la civilització contempo
rània i a l'usdefruit del creixent patrimoni de la cultura, ' .'•"•', 

Anem a fer amb la Catalunya de sempre,la Catalunya de tots,no solament de tots els 
partits,sinó també de totes los classes socials i de totes los comarques,Que cada català 
pugui gaudir de la seva part do patrimoni col·lectiu,que cada català vegi en la nostra Ca 
talunya més que un nom geogràfic i més que una bandera,un ampli fogar de treball,de cul
tura i de justícia, j 

Tots els catalans,els- de sang,els de llengua,els de naixement,i els do residència,par 
ticiparan dels avantatges do l'organització autènoma,Considerem catalans -insistint-hi-
tots aquells qui,residents a la nostra torra,conviuen amb nosaltres i os senten compene
trats amb ois nostres anhels i ideals, • 

Catalans; on aquesta hora,gran hora,hora histèrica que posa a los nostres mans una 
part important del nostre alt destí,hom de saludar amb alegria plena d'esperança cl pri
mer parlament de la nostra- etapa autonèmica en el curs do la qual podrem refer una Cata
lunya políticament nova,socialment justa,econèmicament prèspera i espiritualment gloriosa. 

Francesc-MACIÀ. Palau de la Generalitat, 3 do desembre de 1932. 

NOTAs Com a complement ineludible d'aquest procés polític cal anotar uns textos que per 
la seva extensió no publiquom, porè que són fàcilment trobables: 

Text de_ la constitució provisional do la Ropúbliç â Jíatalana, aprovada por l'Assemblea 
Constituent del• separatlgaso cátala^ "reunida a l'JHavana-durant__ols dies_ J|0_de setembre 
1 1 1 2 d1ootubre de 1928»- Conte" 212 articles separats en els soguents XXXVI "títols s 
''Dol règim polític de Catalunya", "Idioma bandera i escut", "Del territori català", "Dels 
catalans", "Drets individuals i col·lectius", "Deures dels ciutadans", "Dels estrangers", 
"De la suspensió de garanties", "Del govern de la República", "Del poder legislatiu","Del 
President de la República", "Dels consells comarcals", "Do la convenció do delegats com
promissaris", "Do la revocació do poders", "Dols municipis", "Del patrimoni de Catalunya" 
"De les Forces Armades", "De la Marina militar", "De la Marina mercant", "Del Consell de 
Ministres", "Dol Poder Judicial", "De la legislació catalana", "Del Consell d'Estat i d'E 
conomia "Nacional", "Del règim productiu i contributiu", "Do l'Administració Pública","Del 
règim d'ensenyança"-, "Dol règim d'alta culturrv", "Del règim agrari", "Del règim industri
al i comercial", "Del règim d'Obres Públiques", "Dol règim social", "Del règim sanitari", 
"Del deute nacional", "De la possibilitat confederativa", "De la revisió constitucional", 
i "Disposició transitèria". (Vegeu Macià.La_sova jxctuació_a_l'estranger. Edicions català 
nes de Mèxic 1952) 

Text de l'Estatut de Catalunya redactat per una ponència formada per Jaume Carner, Pere' 
Coromines, Josep Dencàs, Marti Esteve, Antoni Xirau i Rafael Campalans, reunida a Núria, 
i presentat a l'Assomblea provisional do la Genoralitat el dia 14 de juliol de 1932. 
(Vegeu apèndix a Catalanismo y Bepublloa Española de Melchor Fernández Almagro, Espasa 
Calpe S.A.1932)  

Text do 1'Estatut de Catalunya aprovat per les Corts Constituents ospanyoles el dia 9 de 
setembre de 1932TTVoljéu" edició do la Generalitat de Catalunya.Biblioteca Jurídica,1932.) 
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