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Són poques les persones que en un moment determinant aglutinen entorn de la 
seva figura tota una nació i empenyen grans canvis en el curs de la història. I en-
cara són menys les que esdevenen referents imprescindibles per a entendre el que 
ara som i el que aspirem a ser col·lectivament. Francesc Macià i Llussà, primer pre-
sident de la Generalitat de Catalunya contemporània, és una d’aquestes persones.

El president Macià assoleix les seves principals fites polítiques ja en la part fi-
nal d’una vida plena d’esdeveniments significatius que vinculen la seva figura a 
la recerca persistent dels ideals de llibertat i justícia social. Amb 71 anys, qui ja es 
coneix popularment com l’Avi Macià, presideix Esquerra Republicana de Catalunya, 
el partit que just després de fundar-se aconsegueix a Catalunya una victòria acla-
paradora en les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931; proclama la República 
Catalana com a Estat integrant d’una virtual Federació Ibèrica; negocia amb els 
representants de la recent proclamada República espanyola, i, davant les amena-
ces del context, accepta de rebaixar l’acte de sobirania a canvi d’un reconeixement 
de la personalitat diferenciada de Catalunya dins l’Estat espanyol mitjançant la 
restauració de la Generalitat, la institució d’autogovern abolida dos segles abans 
per Felip V amb el Decret de Nova Planta. Ho fa —és important de tenir-ho pre-
sent— sense renunciar a l’aspiració pública d’assolir en el futur la independència 
de Catalunya.

Macià presideix la Generalitat provisional que impulsa l’Estatut d’autonomia com 
a marc legal per a recuperar competències d’autogovern i consolidar les institucions 
polítiques catalanes. En un gest de gran càrrega simbòlica, situa la seu del primer 
parlament democràtic de Catalunya al Palau de la Ciutadella, l’antic arsenal de la for-
talesa que les tropes borbòniques havien construït per vigilar i reprimir Barcelona. 

PresenTació
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I el desembre de 1932 és escollit president de la Generalitat pel Parlament, càrrec que 
ocuparà fins la seva mort, el desembre de 1933.

És a dir, Francesc Macià és l’home que lidera la recuperació de les institucions 
polítiques catalanes, sobre les quals impulsem l’actual etapa democràtica. Aquest 
sol fet constitueix un motiu suficient per a ocupar un lloc preferent de la nostra his-
tòria. Però la dimensió del que el president Macià significa per a la nació catalana no 
s’explica només per aquest llegat institucional.

Més enllà de les fites aconseguides, Macià encarna la lluita per una Catalunya lliure 
i social ment justa i la fermesa del compromís amb els ideals republicans de llibertat, 
igualtat i fraternitat. La seva trajectòria política és, a més, un exemple magistral d’in-
tegritat, tenacitat i coherència que ens recorda el valor de la política i la capacitat de 
compromís amb la ciutadania d’un país.

Es podia haver refugiat en els interessos propis, però hi va renunciar per defen-
sar els drets i les llibertats col·lectives que constitueixen l’essència del catalanisme 
polític. Ens va llegar més que paraules inspiradores: ens va il·lustrar amb l’exemple 
de la seva pròpia vida. 

Ell fou la rebel·lia del militar envers la injustícia contra Catalunya, la reacció con-
tra l’Es panya centralista i unitària, el suport del representant polític als més desfa-
vorits, la lluita contra les dictadures, l’exili, l’aglutinament del catalanisme polític 
republicà, la voluntat irrenunciable a l’avenç social i nacional de Catalunya.

Ens va demostrar que podíem ser íntegres, honestos i coherents en les nostres 
lluites polítiques, i per això mateix estimats i admirats arreu. No fou un polític que 
es refugiés en les paraules per defugir els fets, ni que callés per defugir la responsa-
bilitat de les paraules. Plantejava futurs amb gran lucidesa, però destacà encara més 
per la seva disposició a actuar i fer-los realitat.

Això ha fet que se’l definís sovint com un polític d’acció; i, tanmateix, els seus 
discursos són plens d’intensitat i càrrega significativa. Valguin com a exemple les 
seves intervencions a la cambra catalana, certament escasses, però representatives 
d’aquest estil. D’aquestes intervencions es desprèn el seu elevat sentit institucional, 
i també una concepció republicana de la societat que apel·la de manera directa a la 
participació i la implicació en el projecte comú de país.

És el cas del final del seu discurs d’investidura: «Em disposo a escoltar [...] Que 
per vos altres, honorables diputats, després de més de dos-cents anys d’haver em-
mudit, tornarà a parlar Catalunya.» Una frase amb què sintetitza el paper represen-
tatiu dels diputats com a «veu del poble», alhora que remet als fets de 1714 i a la 
institució de la Generalitat que ell havia recuperat. I encara, «es disposa a escoltar» 
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els diputats, fet que remarca la separació de poders i el seu respecte com a presi-
dent pel paper del poder legislatiu en el sistema democràtic parlamentari, al mateix 
temps que fa palesa la responsabilitat col·lectiva que els diputats han d’assumir com 
a representants electes.

De la mateixa manera, en la sessió inaugural del parlament, plena de frases his-
tòriques, el president Macià pronuncia una frase d’aparença senzilla però plena-
ment representativa del seu pensament polític: «S’acosta l’hora, infants de Cata-
lunya, obrers intel·lectuals i obrers manuals del camp i la ciutat, s’acosta l’hora que 
aquest Parlament, format per catalans de pensa catalana, farà lleis també de pensa 
catalana, i pensant en vosaltres que sou catalans.» Paraules amb què recull l’essèn-
cia de l’auto govern català, alhora que estableix el lligam entre aquest autogovern i els 
habitants de Catalunya, el vincle íntim entre avenç social i avenç nacional, que havia 
esdevingut idea determinant del seu projecte polític.

El president Macià és una figura històrica que mereix respecte i reconeixement, 
però també —i sobretot— és un referent de valors i ideals que la Catalunya del se-
gle xxI —la que en deu anys ha acollit un milió i mig de nouvinguts d’altres terres i 
cultures— ha de tenir present per a poder construir el millor futur possible. Ens cal 
mantenir viu el record i el coneixement de la seva figura, transmetre’ls als nous cata-
lans del nostre temps, als que ja hi són, als que arriben, als que neixen; mostrar-los 
l’exemple d’un home admirat i respectat per allà on passava, que estimà Catalunya i 
que fou estimat pels catalans. Hem d’honrar i difondre amb orgull la figura del presi-
dent Macià, com ho fa qualsevol altre país en cas de comptar amb un polític de la 
seva dimensió.

Aquesta estima i aquesta admiració es reflecteixen en les imatges de la seva èpo-
ca, com es pot apreciar en el llibre que teniu a les mans, que recull la relació del pre-
sident Macià amb la cambra legislativa catalana. Es tracta d’una acurada edició del 
Parlament, fruit d’una iniciativa del comissari de l’any Macià, Josep M. Roig Rosich, 
i del treball sempre rigorós d’Ismael E. Pitarch, amb l’objectiu de retre l’homenatge 
que mereix el 122è president de la Generalitat, el primer escollit democràticament 
pel Parlament de Catalunya, en commemoració dels 150 anys del seu naixement i 
els 75 de la seva mort.

Ernest Benach i Pascual 

President del Parlament





el PresidenT Macià



 
El Mirador, 08.12.1932
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El 6 de desembre de 1932 

És la data màgica. N’hauríem pogut destacar d’altres; triem aquesta, però, perquè 
hi conflueixen d’una manera molt intensa la vida d’un home que, per a molts, és ja 
el símbol d’un poble i la vida d’una nació que recupera democràticament les seves 
institu cions representatives i d’autogovern, i que intenta establir i mantenir lligams 
de llibertat i fraternitat amb els pobles d’Espanya sota l’aixopluc d’una constitució 
republicana que promou la vertebració de l’Estat sota una innovadora fórmula d’es-
tat integral.

La història de l’home i de la nació venia de molt lluny, i la segona va més lluny 
encara. Siguin-me permeses pinzellades puntillistes.

La representació d’una nació en construcció: 
les Corts Catalanes 

Les Corts Catalanes —o Corts Reials Catalanes, com també se les anomena— foren 
l’òrgan normatiu de Catalunya des del segle xIII fins al segle xVIII. Es consideren un 
model de parlament medieval i són el precedent remot més directe del Parlament 
de la Generalitat restaurada, ara republicana i no reial.

La Cort Comtal, al començament del segon mil·lenni, i les assemblees de pau 
i treva, que des del 1021 deliberaven i pactaven la interrupció de les guerres i els 
actes de violència, confluïren en les Corts, que es reuniren per primera vegada 
l’any 1192, quan el braç popular participà per primer cop en una assemblea de 
pau i treva, per bé que no prengueren forma institucional fins quasi un segle més 
tard, en les Corts celebrades a Barcelona l’any 1283 durant el regnat de Pere II. 
El rei s’obligava a celebrar General Cort una vegada l’any per a tractar del «bon 
estament i reformació de la terra» i establia: «Si nós i els successors nostres vo-
lem fer alguna constitució o estatut a Catalunya, els sotmetrem a l’aprovació i 
consentiment dels prelats, dels barons, dels cavallers i dels ciutadans.» En les 
Corts de Montsó del 1289 es designà una Diputació del General com a diputació 
permanent de les Corts, amb funcions fonamentalment econòmiques, que al se-
gle xIV donà origen a la Generalitat de Catalunya, sota l’autoritat d’un president 
de la Generalitat, el primer dels quals es considera que fou Berenguer de Cruïlles, 
bisbe de Girona, l’any 1359.
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L’edat d’or de les Corts es reflecteix en la recopilació i promulgació de les Cons-
titucions i altres drets de Catalunya: la primera, divulgada el 1495 juntament amb els 
Usatges de Barcelona, fou prescrita per Ferran I i les Corts de Barcelona del 1413; 
les altres dues foren acordades en les Corts del 1585 i del 1702. Les Constitucions 
de Catalunya eren normes promulgades pels comtes de Barcelona. Només podi-
en ésser aprovades i revocades en les Corts generals i tenien preeminència sobre 
qualsevol norma —podien modificar fins i tot els usatges i els privilegis, enca-
ra que aquests fossin irrevocables. Els reis no podien contradir les Constitucions, 
dret paccionat amb les Corts, ni amb decrets ni amb sentències reials: «Statuïm i 
ordenem que les Constitucions de Cathalunya, Capítols, y Actes de Corts no pugan 
ésser revocades, alterades, ni suspeses, sinó en Corts Generals i si lo contrari sia 
fet no tinga ninguna força ni valor» (llib. 1, tít. 17, const. 19, p. 52).

Les Constitucions de Catalunya van anar evolucionant. Al començament del se-
gle xvIII disposaven ja de molts dels mecanismes d’un text jurídic modern, com 
ara limitacions i separacions de poders o la previsió de llur pròpia reforma, de ma-
nera que Catalunya disposava ja al segle xvIII d’una estructura institucional homò-
loga a la d’un estat —concepte que, abans del segle xIx, només es pot fer servir 
amb moltes reserves—, amb atributs, sobirania i funcions propis d’una comunitat 
política regulada en constitucions paccionades entre rei i Corts, que eren el màxim 
òrgan representatiu dels catalans.

Durant el període dels Àustries, les Corts foren cada vegada menys convocades, 
atès que eren un fre al poder reial absolut. Per això, la Generalitat, com a òrgan en-
carregat de vetllar pel compliment de les Constitucions de Catalunya, va anar pre-
nent més protagonisme i força.

Les últimes Corts les van convocar Felip v de Borbó el 1701 i l’arxiduc Carles III d’Àus-
tria el 1705-1706. Felip de Borbó abolí il·legalment i il·legítimament els drets històrics i les 
Constitucions catalanes amb els Decrets de Nova Planta després de la derrota del 1714.

Un home: Francesc Macià i Llussà 

va néixer a vilanova i la Geltrú el 21 de setembre de 1859. Enginyer militar, assolí el 
rang de tinent coronel. En condemnar l’atac d’alguns oficials de l’exèrcit espanyol a 
La Veu de Catalunya i a la publicació Cu-Cut! (1905), fou deportat a Santoña i obligat 
a abandonar l’exèrcit.



15

Inicià la seva activitat política representativa presentant-se per a diputat a Corts 
sota l’aixopluc de Solidaritat Catalana en les eleccions del 21 d’abril de 1907 per 
Barcelona i per les Borges Blanques, d’on era originària la seva família; fou reelegit 
diputat ininterrompudament des del 1910 fins al 1923 —inclòs el 1914, en què no 
s’havia presentat com a candidat—, tot i que el 1915 dimití i renuncià a l’acta per 
no ésser còmplice del que havia de veure. El 1919 fundà la Federació Democràtica 
Nacionalista i l’any 1922 Estat Català, que pretenia agrupar el catalanisme radical. 
«A partir d’aquest moment mai més no escollí el camí fàcil: podia haver estat un 
submís parlamentari solidari i no ho va ser; podia haver tingut un bon lloc dins de 
la Lliga Regionalista i no el va buscar; es podia haver convertit en el cap dels repu-
blicans moderats de Lleida i no ho va voler; podia haver viscut tranquil·lament de 
les rendes de Vallmanya i les va dedicar en bona part a conspirar contra Primo de Ri-
vera. Progressivament, la seva vida política, que tot just havia començat aleshores, 
s’anà radicalitzant tant socialment com nacionalment.» «El terratinent ric posà la 
finca familiar al servei de les seves idees i amb el temps es trobà convertit en un 
revolucionari exiliat que finança l’aixecament de Prats de Molló amb crèdits que pe-
saren feixugament sobre les seves propietats.» Aquesta és la realitat profunda que 
conforma el mite de Macià: pertànyer al reduït espècimen de persones que sacrifi-
ca diners, benestar i tranquil·litat pels seus ideals al servei de les seves conviccions 
més pregones, tant en l’acció individual com en la pública.

Al setembre del 1923, exiliant-se de la dictadura de Primo de Rivera, es refugià 
a Perpinyà. Des d’Estat Català desenvolupà un moviment insurreccional, mantin-
gué contacte amb anarquistes i comunistes, buscà i aconseguí l’ajut econòmic de 
les comunitats de catalans residents a Amèrica del Sud. El 1926 intentà una acció 
armada contra la dictadura de Primo de Rivera amb els fets de Prats de Molló, que 
foren avortats per la gendarmeria francesa, però que li feren guanyar popularitat a 
Catalunya, on no aconseguí tornar. Exiliat novament, visqué a Bèlgica i viatjà a Amè-
rica per agrair el suport de les comunitats catalanes de l’Uruguai, xile, l’Argentina, 
Cuba i Nova York. La tardor del 1928, a l’assemblea de l’Havana, promogué l’apro-
vació de la Constitució provisional de la República Catalana, coneguda també com 
a Constitució de l’Havana. També fundà i presidí el Partit Separatista Revolucionari 
de Catalunya.

Caiguda la dictadura, retornà a Catalunya el 22 de febrer de 1931 i, amb Estat Cata-
là i nombrosos corrents i agrupacions catalanistes, promogué la fundació d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, que, encapçalada per ell mateix, «l’Avi», esdevingué 
hegemònica i controlà la Generalitat.

Francesc Macià a 
la terrassa de l’hotel 
Terramar de Sitges. 
ANC - Fons Francesc 
Macià (02.11.1931)
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De la República Catalana a la Generalitat provisional 

El naixement de la Generalitat de Catalunya és conseqüència d’un fet revolucionari 
i d’un pacte polític. A Catalunya, la República es proclama així que es coneix el re-
sultat de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931, abans que a Madrid i amb 
objectius parcialment diferents. En aquelles eleccions el partit novell Esquerra Repu-
blicana de Catalunya obté una amplíssima victòria en assolir 3.219 regidors, enfront 
dels 1.014 de la Lliga i coalitzats. Lluís Companys és el primer a proclamar la Repúbli-
ca des del balcó de l’Ajuntament de Barcelona a la una del migdia, tot expressant el 
desig d’expulsar la monarquia d’Espanya, afirmació en què coincideix amb el movi-
ment republicà; però Macià, amb la seva doble proclamació, primer a l’Ajuntament a 
un quart de tres, i mitja hora després des del balcó del Palau de la Generalitat, quan 
proclama l’Estat Català sota el règim d’una república catalana, promou, a més d’una 
idèntica afirmació de republicanisme, una via autònoma i independent d’estructu-
ració enfront del desaparegut poder central (Annex: 1). Després de la proclamació, 
i en el saló de sessions del Palau de la Generalitat, Macià és elegit per unanimitat 
president de la República Catalana pels regidors guanyadors a Barcelona.

El fet democràtic i revolucionari de proclamar la República també és un acte 
d’afirmació: si els acords de Sant Sebastià per a alguns havien quedat desvirtuats 
amb el fracàs de l’alçament de Jaca —que havia de donar lloc a la proclamació de 
la República—, la proclamació d’una república catalana per Macià reactualitza les 
condicions per a la negociació d’un nou pacte que substituirà el de Sant Sebastià. 
Un cop proclamada la República a Espanya pel govern provisional, Catalunya té dues 
vies a seguir: pot renunciar al poder autònom adquirit amb la seva primera procla-
mació i esperar que les forces republicanes reactualitzin el pacte o, des de la posició 
de força mostrada amb la proclamació unilateral d’un estat català, intentar un nou 
compromís amb la República espanyola, per mitjà d’una negociació d’igual a igual 
de dos poders sobirans. 

Tres dies de dubtes i de compromisos parcials, després de la reunió de represen-
tants dels dos governs provisionals, precipiten el nou acord: Catalunya cedeix la seva 
sobirania a canvi d’un reconeixement de la seva personalitat diferenciada dins de 
l’Estat espanyol. Això fa que es restauri la Generalitat i s’impulsi una via estatutària 
d’integració dins de la República espanyola, però les futures Corts constituents es-
panyoles tindran la darrera paraula quant a la forma i l’abast de l’autonomia. Prenent 
per base aquests acords, un decret del 21 d’abril de 1931 del govern provisional de la 
República reconeix la restauració de la Generalitat i el seu dret a dictar les normes 
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per a l’organització d’una assemblea, la missió principal de la qual serà preparar la 
redacció de l’Estatut (Annex: 2). Després, la Generalitat dicta el decret del 28 d’abril, 
que organitza la seva estructura provisional i l’autodefineix jurídicament. Aquest de-
cret, després de noves tensions amb el govern provisional de la República, és mo-
dificat el 15 de maig (Annex: 3). Els articles del 8 al 18 del decret de la Generalitat del 
28 d’abril estableixen unes eleccions de segon grau per a l’elecció de la Diputació 
provisional, procediment amb què Esquerra Republicana de Catalunya pretén enfor-
tir la seva posició com a partit hegemònic en la construcció de l’autonomia. Per tal 
d’evitar una lluita entre partits catalanistes, que pot anar en detriment de la unani-
mitat amb què es desitja l’autonomia, Esquerra intenta un pacte entre els diversos 
sectors republicans i catalanistes; però una successió de declaracions testimonia 
el desencís de les forces polítiques, les quals, perquè creuen que llur força real ha 
estat infravalorada, decideixen retirar llurs candidats i abstenir-se.

La Diputació provisional de la Generalitat 

Integren la Diputació provisional 45 membres: 24-25 d’Esquerra, 8-7 d’Acció Catalana 
Republicana, 4 d’Unió Socialista de Catalunya, un amb acta doble, 5 independents, 
2 d’Entesa Republicana i un radical; no n’hi ha cap, però, de la Lliga (els números 
ballen segons la font, perquè el moment polític és molt viu i sovintegen els canvis i 
les noves adscripcions). El 9 de juny se celebra la primera sessió, en què es presen-
ta el govern provisional i en què el president Macià analitza els avatars de la cons-
trucció de la Generalitat provisional (Annex: 4). L’últim tema de la primera reunió 
de la Diputació provisional és el nomenament de la ponència que ha de redactar 
l’Estatut de Catalunya. A proposta de Pere Coromines, s’accepta que la integrin el 
president de la Generalitat, el de la Diputació provisional, tots els consellers i onze 
diputats. De la ponència que ha de redactar el projecte d’Estatut es nomena una 
sotsponència integrada per Jaume Carner, Pere Coromines, Josep Dencàs, Martí 
Esteve, Antoni xirau i Rafael Campalans i pels funcionaris de la Generalitat Millàs-
Raurell, com a secretari, i Cases, com a taquígraf. La sotsponència es reuneix a 
l’habitació 220 de l’Hotel de Núria i enllesteix la tasca el dia 20 de juny de 1931. La 
circumstància geogràfica fa que el text que en sorgeix sigui anomenat Estatut de Nú-
ria. El text que es proposa és aprovat per la Diputació provisional els dies 12 i 14 de 
juliol. No consta que el president Macià fes cap intervenció.
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El 17 de juliol el Consell de la Generalitat dicta un decret pel qual sotmet a refe-
rèndum el projecte i assenyala les normes que el regulen (Annex: 5). Macià fa públic 
un manifest en què sol·licita la participació de tothom i el vot afirmatiu (Annex: 6). La 
mobilització i la participació populars són unànimes. Així, el 26 de juliol l’Estatut és 
aprovat pels municipis i rep l’adhesió d’un gran nombre d’entitats. Els 1.063 ajunta-
ments de Catalunya, en llur totalitat, voten a favor de l’Estatut: 8.349 regidors l’ac-
cepten, 402 s’abstenen de votar i només 4 hi voten en contra. La campanya a favor 
del sí es porta a terme amb gran poder de convocatòria i en un to força modern pel 
que respecta als mitjans. Tots els partits li donen suport, malgrat que alguns no en 
compartixen el contingut. El 2 d’agost es fa el referèndum popular: d’un cens elec-
toral de 792.574 votants, 595.205 voten afirmativament i 3.286 en contra (les xifres 
varien lleument segons les fonts, per bé que els percentatges són idèntics: gairebé 
el 75% de participació i més del 99% de vots afirmatius). Les dones, que encara no 
poden exercir el dret de vot, organitzen un referèndum d’arreplega de signatures: a 
Barcelona n’assoleixen 146.644 a favor del sí i una de negativa, i a la resta del Prin-
cipat, 235.467 a favor del sí. Quan es coneix el resultat d’una acceptació tan unà-
nime, Macià exclama, dirigint-se al poble reunit davant del Palau de la Generalitat: 
«Ja som lliures! Ara no hi haurà cap poder humà que pugui oposar-se a la voluntat 
del poble de Catalunya!»

El dia 13 d’agost, Macià, que en les eleccions a les Corts Constituents havia estat 
elegit diputat per Barcelona el juny del 1931, va a Madrid per presentar al Govern 
el text de l’Estatut plebiscitat i sol·licitar-li que el presenti a les Corts sense retocar, 
com a ponència del Govern de la República. Macià marxa en un ambient d’eufòria 
i d’optimisme; quan torna, el dia 23, a més de la il·lusió i l’esperança, comença a 
estendre’s l’ombra d’una certa por i un cert desencís, s’intueix que són diferents les 
paraules, i més encara les realitats que reflecteixen. Durant l’estiu del 1931 acaba la 
lluna de mel de les noces republicanes; la situació política i social és cada vegada 
més complexa i conflictiva, cosa que condiciona l’aprovació de l’Estatut.

Catalunya esperava que l’Estatut fos aprovat aviat i íntegrament; els obstacles 
s’acumulen, però. Primer de tot s’aprova la Constitució de la República, el 9 de de-
sembre de 1931, que, si bé accepta les autonomies regionals en el marc d’un estat 
integral, en aspectes molt substancials estableix un marc jurídic diferent i allunyat en 
gran manera del federal que pressuposa l’Estatut de Núria. Les Corts, doncs, conside-
ren que han d’acomodar —retallar, encotillar— aquest a aquella. A més, entre l’agost 
del 1931 i l’abril del 1932, en què comença pròpiament la tramitació, les posicions dels 
diputats a Corts esdevenen cada cop més esquerpes i tancades al compromís.
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Visita a Torelló. Francesc Macià saluda la multitud que ha sortit a rebre’l. L’acompanyen Josep Riera, Lluís 
Companys i Joan Alavedra, entre altres.  
ANC - Fons Francesc Macià (05.06.1932)
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El plantejament de la discussió de l’Estatut és llarg i penós. Llarg, perquè de la 
presentació del text estatutari fins a l’aprovació passa més d’un any. Penós, perquè 
l’opinió castellana, sensibilitzada per l’unitarisme, es posa en guàrdia durant la dis-
cussió parlamentària: els agraris manegen amb habilitat els tòpics centralistes, els 
socialistes pretenen una reforma democràtica de l’Estat, però de l’abast que ells pro-
posen, mentre que la Catalunya autònoma pensa en termes federals des del 14 d’abril. 
A més, la discussió de l’Estatut es troba amplificada per una impensada caixa de res-
so nància: la simultaneïtat amb la discussió de la reforma agrària. Així, mentre l’antic 
ordre no vol perdre més batalles, alguns sectors de les forces democràtiques consi-
deren que hi ha temes més importants per a discutir que l’Estatut dels catalans. No 
és estrany, doncs, que l’aprovació de l’Estatut esdevingui per a molts «the most severe 
test of the Republic».

La comissió de les Corts presenta el seu dictamen el 9 d’abril, a la vora del primer 
aniversari de la República, tot adaptant l’Estatut de Núria als principis de la Consti-
tució republicana. La discussió de la totalitat comença al maig i no acaba fins a co-
mençament de juny. La discussió de l’articulat és lenta, lentíssima, com el lent estiu 
que l’emmarca: discussions llargues, inacabables, votacions nominals freqüentíssi-
mes, abstencions sorprenents, aliances trencades i insatisfac cions profundes ja-
lonen l’estiu del 1932 la discussió de l’Estatut, que veu com tots els mecanismes 
parlamentaris se li giren d’esquena, quasi caient en la pràctica del filibusterisme 
obstruccionista. El pronunciamiento del general Sanjurjo a Sevilla, el 10 d’agost, és 
l’atac més dur, des de la dreta, contra la República renovadora. El fracàs de la revolta 
es tradueix en prestigi per al Govern Azaña. Les Corts, com a defensa davant del cop 
reaccionari frustrat, avancen en la consolidació d’una república democràtica, que 
es concreta en l’aprovació de l’Estatut i de la reforma agrària, ara feliçment ager-
manats. Així, si el 9 d’agost quedaven pendents de votació i de discussió les tres 
quartes parts de l’Estatut, del qual s’havia separat i reservat per a un debat posterior 
el títol IV, relatiu a la hisenda, un mes després, el 9 de setembre, amb el títol IV rein-
corporat, s’aprova tot l’Estatut de Catalunya. Els diputats de dret a Corts són 462. El 
nombre real, però, és de 454. Hi voten a favor 314, en renovada unitat de la majoria 
republicana d’esquerres democràtiques, socialistes i, en menor grau, radicals i auto-
nomistes; els vots en contra són 24: agraris, el grup més conservador i antiautonò-
mic de les Corts, i altres diputats de dreta; i 116 diputats —radicals, partits de dreta 
independent i republicans federals i altres, sense que sigui possible establir-ho apo-
dícticament— s’abstenen o no hi són presents. El nombre de vots expressats, 338, 
es un dígit superior al de la Llei agrària, que és de 337 (318 a favor i 19 en contra).
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L’acte de signatura i de promulgació de l’Estatut pel president de la República té 
lloc el 15 de setembre a Sant Sebastià. Després de l’aprovació de l’Estatut a les Corts, 
el president Macià s’adreça al poble de Catalunya per remarcar que, malgrat que 
«no és l’Estatut que vàrem votar», obre les portes a la llibertat, perquè «l’Estatut és 
un començament» —missatges que repetirà quan arriben a Barcelona els diputats 
catalans que defensaren l’Estatut davant de les Corts, en el discurs de l’Onze de Se-
tembre, en signar-se el text i en rebre el president del Consell de Ministres, Manuel 
Azaña, per fer-li el lliurament de l’Estatut (Annex: 7).

El 3 d’octubre el president Macià nomena un govern provisional integrat només 
per consellers d’Esquerra Republicana de Catalunya i de la Unió Socialista de Ca-
talunya, a fi d’iniciar el rodatge de les institucions i preparar les eleccions i l’arran-
jament del nou Parlament. La Diputació provisional de la Generalitat és dissolta el 
25 d’octubre, entre les protestes de la Lliga i d’Acció Catalana (Annex: 8).

Ha traït, Macià?, es preguntava Jaume Miravitlles el 1932. Vicenç Bernades res-
ponia poc després: No! Macià no ha traït (amb l’eloqüent subtítol de Contestant 
unes insídies). Per a alguns sectors de l’independentisme i del nacionalisme radical 
català, aquest fou un debat clau durant l’etapa de la Generalitat provisional. Macià, 
el 14 d’abril de 1931, proclama la República Catalana i tres dies després ha d’accep-
tar la restauració de la Generalitat. Poc després, Macià diu als que l’escolten: «Avui 
és el dia més trist [segons altres fonts: «He fet el sacrifici més gran»] de la meva 
vida.» La seva filla, tan curosa en les seves observacions, anota que aquell dia ell, 
«que no era presumit, però sí d’una grandíssima pulcritud, [...] arribà a casa amb 
una taca de tinta al puny de la camisa», cosa que no escapa a l’observació amorosa 
de l’esposa. Però els sacrificis no acaben ací; almenys n’hi ha dos més de ben docu-
mentats i també reflectits en normes jurídiques.

El primer, cronològicament, és el decret del 28 d’abril, que defineix l’estructura 
de la Generalitat i molesta profundament el ministre de Governació, Miguel Maura, 
que intercanvia notes irades amb el president. La Generalitat es veu forçada a modi-
ficar-lo per a reconèixer els poders de l’Estat central i redissenyar les competències 
de la Generalitat en temes cabdals, com ara l’ordre públic, l’Administració de justícia 
i les relacions entre ambdós governs provisionals, cosa que recull un nou decret, del 
15 de maig, malgrat que continua mantenint la denominació de Decret del 28 d’abril. 
El segon, l’Estatut plebiscitat de Núria, de vocació federalista, és molt diferent de l’Es-
tatut aprovat per les Corts de la República, més d’un any després. L’Estatut de Núria 
atorga més competències a la Generalitat que l’Estatut aprovat a les Corts, que no-
més reconeix les autonomies regionals dins d’un estat integral.
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Malgrat tot, Macià aconsegueix —amb la seva persistent insistència i amb la bona 
relació que té i manté, malgrat els desencontres, amb Alcalá Zamora i amb Azaña— 
bastir una estructura mínima d’un poder polític propi i vertebrar la Generalitat amb 
els limitats recursos econòmics de les diputacions catalanes. Forma també part de 
la llegenda de Macià l’eficàcia de les seves converses telefòniques i la difícil facilitat 
d’arribar a pactes i compromisos sobre problemes i necessitats concrets, mentre 
no es qüestioni la llibertat de Catalunya. El Macià de la Generalitat, en la seva de-
fensa radical i construcció gradualista d’un poder polític propi per a Catalunya, mai 
no dubtà a acomodar els seus ideals polítics independentistes a les necessitats del 
poble i al manteniment de la pau i la consolidació de la República a tot l’Estat.

Durant l’any i mig del període provisional, la Generalitat institucionalitza un ti-
pus de govern de caràcter presidencialista, amb el president Macià auxiliat per un 
consell de govern i per una diputació i un parlament provisionals. La legitimitat d’a-
questes institucions deriva de llur origen revolucionari, a l’espera de les elec cions. 
L’objectiu principal del Govern fou consolidar les consecucions de la revolució re-
publicana. Amb aquest fi defensà una concepció federal de l’Estat, però accep tà la 
solució autonomista i buscà la integració de tots els sectors democràtics del Prin-
cipat en la construcció i la defensa d’una societat liberal, moderna, laica i republi-
cana, reformada ensems que l’Estat. A més, intentà vertebrar un nou front, superat 
el del catalanisme burgès i conservador, per mitjà d’una aliança democràtica que 
atenia paral·lelament els interessos de la petita burgesia i els de la petita propietat, 
dels moviments populars, dels rabassaires i dels sindicalistes del moviment obrer. 
L’intent havia estat estructurat provisionalment durant més d’un any i mig; les elec-
cions per a constituir el Parlament de Catalunya obriren el camí per a una estruc-
turació definitiva.

Les eleccions al Parlament de Catalunya: 
20 de novembre de 1932 

El 25 d’octubre de 1932 apareix el decret que convoca eleccions per a constituir el 
primer Parlament de la Catalunya contemporània, les quals «se celebraran a tot Ca-
talunya el dia 20 de novembre vinent [...]. La seva celebració serà regulada pel decret 
del govern provisional de la República de 8 de maig de 1931, per les disposicions 
aclaridores posteriors, per la llei electoral del 1907, i els paràgrafs segon i tercer de 
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Dinovè aniversari de la fundació del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria. 
Inauguració d’un grup de cases barates a Pedralbes, Barcelona. Francesc Macià, acompanyat de Francesc 
Xavier Casals, president de l’esmentada entitat, durant l’acte. 
ANC - Fons Francesc Macià (03.04.1932)
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l’article únic de les disposicions transitòries de l’Estatut» (art. 3). El dia 26 es dicta 
el decret que completa l’anterior i s’assenyalen les normes per a la celebració de les 
eleccions (Annex: 9).

El sistema electoral establert pel decret del 8 de maig de 1931, del Govern de la Re-
pública, era el majoritari a dues voltes amb representació de les minories; exigia un 
20% dels sufragis perquè hom pogués ésser elegit a la primera volta, i es basava en el 
sufragi universal masculí dels més grans de 23 anys. Les circumscripcions electorals 
eren de dimensions notòriament grans. Quant a l’elecció, s’efectuava pel sistema 
de llista i permetia el panachage, és a dir, la barreja de candidats de llistes diverses.

El decret del 26 d’octubre completa i adequa les normes adés esmentades a les 
disposicions de l’Estatut: la circumscripció de Barcelona ciutat haurà d’elegir 24 di-
putats; la de Barcelona província, 19; i les circumscripcions de Tarragona, Lleida i 
Girona, 14 cadascuna (disp. I). Cada elector podrà votar 19 diputats a Barcelona 
ciutat, 15 a Barcelona província i 11 a les províncies restants; això comporta que la 
representació es configurarà per majories i minories.

La convocatòria d’eleccions suscita una crítica unànime entre els sectors femi-
nistes, especialment perquè la Constitució feia vora d’un any que havia acceptat el 
sufragi femení en l’article 36.7. Acció Femenina, en carta a Macià i a Azaña, del 23 de 
setembre, a la vegada que expressa la joia per la promulgació de l’Estatut, exposa 
el «vivíssim anhel que no ens sigui negat el dret de sufragi que la Constitució ens 
reconeix i que l’Estatut confirma». En la resposta del dia 28, Macià defensa la inter-
pretació literal del segon paràgraf de la disposició transitòria de l’Estatut («mismo 
procedimiento») i, basant-s’hi, diu que les dones no podran participar en aquelles 
eleccions, tot i que ell és i ha estat sempre «partidari que l’opinió de les dones tingui 
la seva representació en els càrrecs d’elecció popular». Els defensors més apassio-
nats de la participació femenina a les eleccions al Parlament són la Lliga i els sectors 
conservadors en general, perquè creuen que el vot femení els afavoreix.

Sembla que la campanya electoral es fa sota una gran virulència verbal i una àm-
plia denúncia política: l’extraordinari nombre de candidatures en algunes circums-
cripcions mena a extremar el radicalisme en un afany de diferenciar semblances no-
tòries. Tot i això, els incidents i les pertorbacions de l’ordre públic no són freqüents 
ni causen escàndols; potser les més sonades són l’enfrontament de rabassaires i 
forces de policia al Camp de Tarragona i algunes actituds violentes per part de certs 
escamots en reunions de la Lliga Regionalista i de l’Acció Catalana Republicana. Els 
líders dels diferents partits es multipliquen en reunions i actes electorals; semblen 
miraculoses la capacitat i la resistència de Macià, que assisteix a fins a sis actes en 
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un mateix dia en diferents localitats i, l’últim dia de campanya, pronuncia catorze 
discursos a Barcelona. Pel que fa a l’ús d’alguns mitjans moderns de publicitat, 
com són les emissions radiofòniques, s’arriba a acords amistosos i equitatius. Les 
autoritats governatives afirmen constantment llur voluntat de mantenir l’ordre amb 
imparcialitat i apel·len al civisme. Per tal de facilitar la participació en els comicis, el 
dia 20 són suspesos els espectacles públics (fins i tot un Barça-Espanyol!).

El Parlament havia d’estar constituït per 85 membres. Les majories obtenen 68 ac-
tes: 63 corresponen a Esquerra Republicana de Catalunya —per bé que 8 candidats in-
voquen alhora una altra militància: 4 radicals autonomistes de Tarragona, 1 rabassai-
re, 1 republicà federal, 1 d’Unió Catalanista i 1 catalanista republicà— i 5 corresponen a 
Unió Socialista de Catalunya, presentada en la mateixa llista electoral. De les 17 actes 
de les minories, 16 corresponen a la Lliga Catalana i 1 a Unió Democràtica de Catalu-
nya, que també es presenta en la mateixa llista. Atès que Macià, d’Esquerra, i Tallada, 
de la Lliga, han obtingut acta doble i renuncien a una, el Parlament només tindrà 83 
diputats. (El genèric diputats és exacte i precís: al Parlament no hi ha cap diputada.)

Les eleccions se celebren gairebé sense incidents. La premsa és unànime a re-
conèixer la correcció i l’ordre amb què es desenvolupen, i els diaris no catalans, per 
mitjà de llurs corresponsals, són els primers a acreditar-ho. En general, se’n ressal-
ta la polarització dels vots al voltant d’Esquerra i de la Lliga; el retrocés, no obstant 
això, d’Es querra en relació amb les eleccions del juny del 1931, atribuïda tant a l’ab-
sència del vot cenetista com a la nova frontera definida per la Lliga; l’espectacular 
derrota dels radicals, en general, i de M. Domingo al seu feu de Tarragona; i la des-
feta del Partit Catalanista Republicà, que sols sorprèn els seus partidaris i que con-
firma la línia encetada en les eleccions republicanes. I se’n destaca també el migrat 
poder de convocatòria de les organitzacions més extremistes, llevat del Bloc Obrer 
i Camperol a Girona i a Lleida.

En totes les circumscripcions podem constatar trets comuns, com l’increment 
de l’abstenció en relació amb les eleccions del 1931: a Barcelona representa un 7% 
a la capital i un 20% a la província; a Girona, un 13%; i a Lleida i a Tarragona, un 
4 i un 10%, respectivament. Les afirmacions tradicionals —abstenció dels anar-
cosindicalistes i derrota consegüent de l’esquerra— sembla que es confirmen de 
manera parcial, bé que amb matisos importants. L’abstenció afecta més els sec-
tors de la FAI que els pròpiament cenetistes, i l’acusa més l’Extrema Esquerra Fe-
deral que Esquerra Republicana de Catalunya. La pèrdua de vots d’aquesta forma-
ció —des d’un 15% a Lleida fins a gairebé un 40% a la ciutat de Barcelona— cal 
atribuir-la a altres factors, com l’abandó que experimenta per part de sectors bur-



26

Commemoració del segon aniversari de la proclamació de la República. Festa militar. 
Francesc Macià, acompanyat de les autoritats civils i militars, saluda la multitud congregada a l’acte.  
ANC - Fons Francesc Macià (14.04.1933)
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gesos conservadors, que s’acosten a les postures neoconservadores, autonomis-
tes i cen tristes assumides per la Lliga. Aquest és un abandó influït més per les 
insuficiències d’Esquerra que no pas pels mèrits dels seus oponents. Altres grups 
que deixen el partit de Macià són els dels obrers més exigents, decebuts pel seu 
tímid reformisme. Gran part dels vots perduts per Esquerra beneficien el centre 
—sobretot la Lliga, car el Partit Catalanista Republicà ha d’abandonar definitiva-
ment les espe rances de solució alternativa—, el qual sap explotar, amb hàbils 
campanyes de premsa, els defectes i les relliscades d’Esquerra com a partit de 
govern. Una part molt menor, però significativa, dels sufragis perduts per Esquer-
ra va als moviments comunistes, tanmateix mancats d’unió, de maduresa i de 
poder de convo ca tòria. La minoria que s’orienta vers l’esquerra s’equilibra amb la 
que s’acosta a la dreta, car el llast cedit per la Lliga en esdevenir un partit de cen-
tredreta és recollit pels tradicionalistes i catòlics. Quant al Partit Radical, perd 
posicions entre els sectors que l’havien sostingut i s’adona de la desconfiança dels 
catalans, que mai no li confiaran la gestió de llur autonomia.

En suma, d’un cos electoral inclinat massivament vers la solució reformista de cen-
treesquerra a l’abril-juny del 1931, es passa a una nova situació: parcial inclinació al 
centre dreta; aparició i reafirmació d’antagonismes i extremismes a dreta i esquerra; 
i con firmació del desencís centrista i esquerrà, que espera la solució del futur, respecti-
vament, en la Lliga o en la revolució social.

Es mantenen, però, dos aspectes fonamentals. Primer, a causa de la distorsió del 
sistema electoral majoritari, Esquerra Republicana de Catalunya, tot i haver perdut 
un nombre important de sufragis, continua dirigint les institucions autònomes gai-
rebé amb el mateix poder que en les eleccions anteriors, en què obtingué un suport 
massiu. Segon: Catalunya manté globalment el suport a l’experiència autònoma 
republicana, cosa que confirma el suport obtingut per la Lliga, Esquerra i el Partit 
Catalanista Republicà en llur ratificació de l’autonomia i de la voluntat d’ampliar-ne 
les atribucions i, a l’inrevés, el descrèdit de les postures monàrquiques, dretanes, 
centralistes i ambigües. El percentatge de participació a Girona, Lleida i Tarrago-
na ronda el 66%, xifra que no s’ha de considerar escassa en unes eleccions per a 
un parlament regional, sobretot després d’un any de crides electorals (abril i juliol 
del 1931; votació del referèndum de l’Estatut). A Barcelona, la participació és del 
56% a la capital i del 47% a la província. A més de l’abstenció cenetista, cal tenir 
present el cansament de l’electorat (segona i tercera volta a Barcelona ciutat), que 
globalment és prorepublicà i autonomista, però que, per manca de consciència po-
lítica, es retreu de la consulta electoral quan veu que el tema que s’hi ventila està 
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consolidat i no necessita un suport explícit després del ja mostrat en el referèndum 
d’aprovació de l’Estatut.

Cal fer constar, ni que sigui com a curiositat, que és tanta la popularitat del pre-
sident Macià que, en presentar-se per dues circumscripcions, obté dues actes de 
diputat: per Barcelona ciutat i per Lleida. La llei permet la doble presentació, però 
només autoritza a acumular una acta. Per això Macià, en veure’s obligat a renunciar 
a una de les actes, opta per conservar la de Lleida (Annex: 10).

Una lliçó de pedra: el Palau del Parlament 

La que fou la seu del Parlament de Catalunya des del 1932 havia estat primigèni-
ament l’antic arsenal de la ciutadella militar aixecada seguint les instruccions de 
Felip  V per a assegurar-se el domini de Barcelona i, amb aquest, la submissió 
de Catalunya. Probablement no hi ha cap més assemblea legislativa que ocupi un 
edifici bastit originàriament amb objectius tan oposats als de la seva funció parla-
mentària actual.

L’11 de setembre de 1714 la ciutat de Barcelona es rendí a les forces francoes-
panyoles de Felip de Borbó comandades pel duc de Berwick, després d’un setge 
de tretze mesos que clogué la Guerra de Successió, a la qual seguí una duríssima 
repressió anticatalana, coneguda a bastament i ben documentada. La ciutat de 
Barcelona fou durament castigada per la seva resistència. Es demolí gran part 
del barri de la Ribera i s’hi construí la Ciutadella. La direcció de les obres fou en-
carregada a l’enginyer militar flamenc Pròsper de Verboom (1665-1744), home de 
confiança del Rei Sol, de França. Les obres comportaren una mobilització extra-
ordinària de tota mena de treballadors, obligats a fer la feina, molt sovint pagats 
amb moneda falsa, sota la vigilància d’escamots de soldats armats. De tota la 
Ciutadella només resten tres dels edificis que formaven la plaça d’armes: l’arse-
nal —ara Parlament—, el palau del governador —ara Institut Verdaguer— i la ca-
pella —ara parròquia militar.

La Ciutadella, malgrat que fou considerada per tot Europa una meravella de l’art 
militar, mai no fou utilitzada per a defensar Barcelona contra un exèrcit. En canvi, 
va tenir una gran utilitat per a reprimir la ciutadania de Barcelona. No és estrany, 
doncs, que fos odiada i que les peticions dels barcelonins perquè fos enderrocada 
es repetissin cada vegada que un règim de llibertats els permetia d’expressar públi-
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cament aquesta reivindicació. Malgrat fins i tot els intents de demolició popular, la 
fortalesa subsistí fins a la Revolució de Setembre del 1868. El general Prim, al final 
de l’any següent, cedí la fortalesa a la ciutat, i la demolició es portà a terme amb 
gran rapidesa.

L’Ajuntament de Barcelona obrí un concurs per a construir un jardí de més de 
tres-cents mil metres quadrats sobre una part del solar alliberat, que Josep Fontse-
rè guanyà al març del 1872. Al parc de la Ciutadella tingué lloc, el 1888, l’Exposició 
Universal de Barcelona, promoguda per l’alcalde Rius i Taulet. Al maig del 1889, 
l’Ajuntament acordà convertir l’antic arsenal de la Ciutadella en palau reial, per 
substituir el que s’havia incendiat quinze anys abans i oferir-lo a la reina regent. 
Les obres d’adaptació començaren immediatament sota la direcció de Pere Fal-
qués (1850-1916), que acabava de guanyar la plaça d’arquitecte municipal. Aques-
tes obres donaren a l’interior de l’edifici l’aspecte que té actualment. Finalment, el 
projectat palau restà inacabat i sense destinació reial. A finals de gener del 1900 
l’Ajuntament acordà de destinar l’edifici a Museu Municipal d’Art. Les col·leccions 
que s’hi instal·laren van desbordar l’espai i s’acordà d’ampliar l’edifici amb dues 
ales laterals, també sota la direcció de Falqués.

Tres joies a la corona del Parlament: un arsenal militar construït per reprimir i 
sotmetre Barcelona; un rejovenit palau reial, venturosament frustrat; i un esplendent 
museu d’art. Havia d’ésser una personalitat d’una extraordinària capacitat i intuïció 
política qui fos capaç de forçar la destinació final d’aquell regenerat edifici, tres ve-
gades transformat, per a coronar-hi la representació més genuïna de la ciutadania: 
el Parlament. Francesc Macià havia insinuat diverses vegades que si Catalunya con-
queria alguna vegada poder polític propi hauria d’instal·lar el seu parlament al palau 
del parc, com l’anomenava popularment la gent. No és estrany, doncs, que una de 
les primeres visites que Francesc Macià va fer després de proclamar la República 
Catalana, acompanyat de l’alcalde de Barcelona, Jaume Aiguader, fos a l’antic arse-
nal i esplendent palau-museu.

Francesc Macià, un dels primers polítics moderns de la Catalunya contemporània, 
amb una extraordinària capacitat intuïtiva per a connectar amb la gent i per a crear 
emblemes identificatius, era un home de gestos i símbols. Si fins llavors havia estat 
cert l’apotegma ciceronià que silent enim leges inter arma, a la Catalunya republica-
na del 31, temps de pau i de paraula, l’hora era arribada de donar la volta al vetust 
brocard i encunyar el que mereixien els catalans republicans: inter leges sileant arma. 
Si Barcelona havia ofert un palau a una reina, sota una monarquia abolida, amb 
la República arribava l’hora que el palau fos destinat a seu de la representació de 



30

la ciutadania, únic titular de la sobirania. La cohabitació amb el museu no havia de 
plantejar cap problema, perquè les lleis i la bellesa no havien d’ésser enemigues, 
com ho eren de les armes i la repressió.

Poc després de la promulgació de l’Estatut, l’Ajuntament de Barcelona va cedir 
el vell i rejovenit palau del parc a la Generalitat de Catalunya. El president Macià, 
refermat en la intenció d’emplaçar el Parlament al palau del parc, amb els consells 
de Bohigas i de Folch i Torres, curadors dels museus, i de Pere Màrtir Rosell, direc-
tor del zoo, i acollint alhora la raonabilitat dels criteris urbanístics de l’associació 
d’arquitectes GATCPAC, el 5 d’octubre encomanà al jove conseller de Governació, 
Josep Tarradellas, la coordinació de les actuacions per a adaptar l’edifici a la nova 
funció parlamentària i «realitzar una obra esplèndida, que subratllés la importàn-
cia que volíem donar a la institució representativa del poble, que no s’havia reunit 
des del 1714», amb la col·laboració de l’arquitecte Goday i, més especialment, del 
decorador Santiago Marco i l’il·luminador P. Corberó, i de Sabater com a funciona-
ri responsable, sota la supervisió i l’organització de Carles Soldevila. Tots plegats 
adapten l’odiat arsenal amb gran eficàcia i sobrietat, l’integren harmònicament al 
caient de l’arquitectura de Falqués i a la robustesa i força de Verboom i converteixen 
el vell palau del parc en un rejovenit palau per a la ciutadania catalana.

Com si l’edifici no fos capaç d’oblidar l’origen militar i repressor, dues ve gades 
més hagué de retornar a la funció militar: una de molt curta, arran dels fets del 
6 d’octubre de 1934; l’altra molt més llarga, quan l’exèrcit rebel del general Fran-
co ocupà Catalunya i novament convertí el palau del parc en caserna militar, fins 
l’any 1945, quan novament s’hi instal·là el Museu d’Art Modern. Dues vegades 
més retrobà la funció parlamentària: la primera, després de les eleccions de febrer 
del 1936, en recuperar la vigència l’Estatut suspès; la segona es perllonga ventu-
rosament des del 1980.

La constitució del Parlament de Catalunya: 
6 de desembre de 1932

El dia 3 de desembre de 1932 apareix als carrers de les poblacions catalanes una pro-
clama signada per Francesc Macià (Annex: 11). El mateix dia es publica un decret de 
la Presidència interina de la Generalitat relatiu al Reglament provisional de la junta 
preparatòria i a la constitució interina de la cambra, que havia d’ésser vigent fins que 
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Discurs de Francesc Macià durant la sessió d’investidura com a president de la Generalitat.  
ANC - Fons Francesc Macià (14.12.1932)
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el mateix Parlament dictés el que li corresponia. El dia 5 de desembre la Presidèn-
cia publica un altre decret, en el qual declara festiva per a les oficines públiques la 
jornada següent, en què, al cap de més de dos-cents anys d’haver emmudit, es reu-
niran de nou les Corts Catalanes (Annex: 12).

Les entitats catalanistes publiquen un manifest, recollit per la premsa dels dies 5 
i 6, que diu: «Per primera vegada d’ençà que els nostres avantpassats van donar la 
vida per defensar les llibertats catalanes, tenim Parlament; i serà allò que els cata-
lans vulguem que sigui.»

El dia 5 té lloc a les dependències del Parlament la junta preparatòria, ordenada 
pel decret de la Presidència del 3 de desembre.

El dia 6 té lloc l’obertura oficial i solemne del Parlament de Catalunya. Es prepara 
l’acte amb grandiositat i s’envolta d’un cerimonial espectacular, car la Generalitat 
vol que les festes tinguin força impacte en la sensibilitat popular. La sessió d’ober-
tura s’inicia amb l’elecció del president de la Mesa interina del Parlament, Lluís 
Companys, per tal d’evitar que Raimon d’Abadal, diputat per la Lliga i que hauria 
d’haver estat president de la Mesa d’edat, contestés el discurs del president Macià. 
A continuació, s’anuncia la presència del president interí de la Generalitat, el qual, 
corprès per l’emoció, pronuncia un solemne discurs circumstancial davant de l’ata-
peïda assemblea (Annex: 13).

Macià, president de la Generalitat i de tres governs

El 14 de desembre de 1932, vuit dies després de l’inici del Parlament i l’endemà de 
la constitució definitiva, el govern provisional de la Generalitat presenta la dimis-
sió. Macià, en un discurs emocionat, fa referència a les glòries passades i explica la 
gestió dels governs formats des del 14 d’abril (Annex: 14).

Posteriorment, el mateix dia, té lloc l’elecció de Francesc Macià com a president 
de la Generalitat, amb el suport de 63 diputats d’Esquerra i d’Unió Socialista; Rai-
mon d’Abadal n’obté 11, tots de la Lliga; i 9 diputats són absents o s’abstenen.

De fa temps que tenim curiositat per saber el nom dels diputats que no parti-
ciparen en la votació i si l’abstenció, o l’absència, podia tenir raons polítiques. La 
causa —per bé que molt sorprenent i aliena a un sistema parlamentari i sense recol-
zament en cap precepte que coneguem— ens sembla que deriva d’un protocol mal 
entès, per a evitar la pressió del president i del Govern sortints sobre el Parlament 
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electe quan aquest ha d’elegir el president estatutari de la Generalitat, més enllà de 
l’ocupació pacífica i revolucionària del 14 d’abril.

El Diari de Sessions núm. 6, del dia 14 de desembre de 1932, després de presentar 
la dimissió el president i el Govern provisionals i abans de procedir a l’elecció del 
president de la Generalitat estatutària, acota: «Es retira el Govern dimissionari»; 
Lluís Companys, president del Parlament, deuria acompanyar el president i el Go-
vern, perquè tampoc no és present en el saló de sessions en el moment de l’elec-
ció, com també fa constar el Diari de Sessions: «Presideix el senyor Casanoves.» Un 
cop efectuada la votació i proclamat electe el president de la Generalitat, el Diari de 
Sessions indica: «Aplaudiments als bancs de la Majoria. Fa la seva entrada al Saló 
el senyor Macià», el qual pronuncia un discurs d’agraïment davant del Parlament, 
novament presidit per Lluís Companys (Annex: 15).

Si és certa la hipòtesi, els nou diputats absents en el moment de l’elecció del pre-
sident Macià serien: ell mateix, com a president dimissionari; el president del Parla-
ment, Lluís Companys; i set diputats que eren membres del Govern dimissionari: 
Joan Lluhí, Carles Pi i Sunyer, Ventura Gassol, Pere Comas, Josep Tarradellas, Manuel 
Serra i Antoni xirau.

Anotem, i no només com a curiositat, que enlloc no consta publicat formalment 
el nomenament de Francesc Macià com a president de la Generalitat, ni durant el 
període provisional ni després de la seva elecció parlamentària. El no-nomenament 
en el període provisional es justifica pel fet que la presidència de Macià deriva d’un 
canvi de règim, pacífic però revolucionari, com ell mateix apunta en proclamar la Re-
pública Catalana: «En nom del poble ha pres possessió el Govern de Catalunya. Avui 
el poble ens ha donat el seu vot perquè governem la ciutat, i jo, en nom de Cata lunya, 
em faig càrrec del seu govern, i us dic que aquí ens quedem disposats a defensar 
les seves llibertats.» Jurídicament resulta menys comprensible que, després de la 
seva elecció pel Parlament, el Butlletí Oficial de la Generalitat tampoc no reculli el no-
menament. La proclamació que el president del Parlament fa després de l’elecció 
no més la recull el Diari de Sessions i mai no surt publicada formalment en el Butlletí 
Oficial de la Generalitat: només indirectament en signar els decrets en què nomena 
el nou govern. El fet, a més de tenir significació jurídica i formal, també té rellevància 
política: qui havia d’haver signat el nomenament? El president del Parlament? El de 
la República? El del Govern? Amb quina contrasignatura? Amb la del president del 
Parlament? No cal dir que un munt de decrets de l’etapa provisional —dictats per 
ell mateix o bé pel Govern— i de l’etapa estatutària apareixen signats per Francesc 
Macià, unes vegades amb el nom tot sol, d’altres afegint-hi president de la Generalitat.
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Commemoració de l’Onze de Setembre. Francesc Macià es dirigeix als assistents a l’homenatge 
en memòria de Rafael Casanova.  
ANC - Fons Francesc Macià (11.11.1933)
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No n’hem trobat cap comentari ni referència a la premsa o a les memòries dels 
protagonistes, cosa que vol dir que aquests dos fets, que avui sorprenen, deurien 
semblar normals als contemporanis.

El 20 de desembre té lloc la presentació al Parlament del primer Consell de la 
Generalitat, constituït d’acord amb l’Estatut, i amb suport parlamentari explícit. No 
el presenta el president, malgrat les insistents crítiques de Ventosa i Calvell, en nom 
de la Lliga, sinó el flamant cap del Consell Executiu i conseller d’Obres Públiques, 
Joan Lluhí i Vallescà. És monocolor i l’integren exclusivament consellers d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, en la major part vertebrats al voltant del conegut com 
a grup de L’Opinió, amb els quals s’alinea explícitament Josep Tarradellas, i amb el 
suport de Carles Pi i Sunyer i Ventura Gassol, homes fidels al president. (Annex: 16)

Malgrat les grans esperances que ha suscitat, el primer Govern ofereix poques 
realitzacions. El 22 de desembre es presenten els pressupostos: amb aquest mo-
tiu, Carles Pi i Sunyer pronuncia un discurs important, en el qual intenta traduir a 
nombres i prioritats els objectius polítics d’Esquerra al Govern, tot donant-los un 
to concret i d’eficàcia. El 5 de gener de 1933 arriba al Parlament el Projecte d’estatut 
interior. El dia 24 següent el Govern Lluhí dimiteix per unes discrepàncies respecte 
al poder presidencial que divideixen Esquerra.

Les raons profundes de la crisi no són, però, les que s’addueixen, que són mers 
pretextos que l’acceleren. En realitat, hi ha una profunda divergència al si d’Es-
querra pel que fa a la manera d’entendre la delegació de funcions executives i els 
veritables papers del president i el cap del Consell Executiu. El grup de L’Opinió 
i Tarradellas són partidaris d’enfortir la posició del cap del Consell i de la seva direc-
ció política. Al contrari, la majoria del partit, sobretot Estat Català i els obreristes i 
rabassaires aglutinats al voltant de Companys, considera que el Govern negligeix 
el president, que es veu reduït a funcions merament representatives i decoratives, 
i està queixosa de l’actuació del grup de Lluhí, a qui acusa d’acaparar la direcció 
del Govern.

Les divergències s’accentuen quan es presenta a discussió el Projecte d’estatut 
interior de Catalunya, perquè Companys, president de la cambra, pretén que, en 
cas de vacant, la Presidència de la Generalitat sigui ocupada interinament pel presi-
dent del Parlament, i no pel cap del Consell Executiu, com vol Lluhí. Després d’una 
reunió de la majoria governamental per a examinar el projecte estatutari, les opcions 
continuen contraposades. Els consellers del grup de L’Opinió (Lluhí, Comes, xirau) i 
Tarradellas resulten perdedors i fan pública llur dimissió. Quan Macià s’hi refereix, 
davant de la premsa —perquè davant del Parlament en cap moment no en parla, 



36

ni en parlarà—, diu que la majoria s’ha decidit en contra de l’opinió dels consellers 
dimissionaris, i «és natural que sigui la majoria qui governi». Tant Macià com Lluhí 
s’apressen a declarar a la premsa que la renúncia dels disconformes no és una crisi 
de partit, «ja que la qüestió no afecta els principis bàsics, i, per tant, que no es don-
gui importància a la crisi; és canvi de persones, no d’idees».

El 24 de gener es nomena un nou govern, que es presenta al Parlament el dia 26. 
Al capdavant hi ha Carles Pi i Sunyer, sota la denominació de conseller delegat, en 
lloc de cap del Consell Executiu: el canvi de nom és prou significatiu del significat de 
la crisi. El nou Govern és integrat exclusivament per homes d’Esquerra, amb més 
presència de les famílies guanyadores, i el presenta al Parlament el nou conseller 
delegat. El president no intervé en cap moment de la representació parlamentària de 
la crisi de govern.

Una nova crisi, al cap de nou mesos, respon a renovades tibantors polítiques 
dins del partit majoritari i a la lluita per l’hegemonia entre els diversos grups que 
l’integren; els dirigents aglutinats entorn de L’Opinió, al congrés celebrat a l’octu-
bre, són expulsats d’Esquerra i funden el Partit Nacionalista Republicà d’Esquerres, 
que actuarà com a nova minoria d’oposició fins el 36. Les tensions parlamentà-
ries són més intenses, sobretot les crítiques al president. Esquerra manté sem-
pre però, un còmode domini que duplica molt amplament les minories crítiques 
i d’opo sició, sumades circumstancialment. Hi influeix molt, també, el desig de 
continuar comptant amb el suport electoral dels rabassaires, ja que la crisi se si-
tua abans de la liquidació de les Corts Constituents, però quan ja és imminent la 
convocatòria de noves eleccions.

El nou Govern es constitueix el 4 d’octubre i Miquel Santaló és nomenat conse-
ller primer: un altre canvi de nom. El Govern continua essent monocolor, d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i intenta un nou reequilibri de les famílies del partit per 
adaptar-se al nou entorn polític. Pi i Sunyer deixa la direcció del Govern; es manté, 
però, com a conseller de finances, per un breu període de temps perquè poc després 
és nomenat ministre a l’efímer govern de Martínez Barrio. El president tampoc no 
intervé en cap moment de la representació parlamentària del nou Govern, que es fa 
el 10 d’octubre; ni tan sols quan una moció —que té el suport de 26 diputats: Lliga 
i Unió Democràtica de Catalunya, Unió Socialista de Catalunya, Partit Nacionalista 
Republicà d’Esquerres— li ho reclama insistentment mentre l’acusa de partidista 
i presidencialista i de poc respectuós amb el Parlament. Les raons de la crisi ni són 
parlamentàries, ni les resol el Parlament, però. El nou Govern té una vida curta, que 
no arriba ni als tres mesos, estroncada per la mort de Macià.
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Durant l’any 1933 s’accentua la confrontació política i social, que havia anat mos-
trant la creixent dificultat de tirar endavant el programa reformista del Govern. L’úl-
tima crisi del Govern Azaña porta la dissolució de les Corts de la República i la con-
vocatòria d’eleccions pel novembre, en què les forces de dreta obtenen les majories, 
tant a Catalunya com a Espanya. Macià, preocupat per la lentitud en el traspàs de 
serveis a la Generalitat, es presenta i és elegit diputat a Corts per Barcelona. Les 
eleccions, en què augmenta l’abstenció obrera, comporten un canvi en la composi-
ció de forces parlamentàries espanyoles; a Catalunya, menys intensa. Les eleccions, 
però, eren a Corts i no al Parlament. Esquerra Republicana de Catalunya experimen-
ta la primera derrota electoral i la Lliga Catalana, que se li ha avançat mercès a una 
maniobra electoral, creu que pot discutir-li l’hegemonia a la Generalitat, que ja ha 
arribat l’hora del relleu, i demana repetidament l’autodissolució del Parlament, amb 
l’esperança de poder-lo controlar si es fan noves eleccions. A l’Estat comença l’ano-
menat bienni negre, amb l’aparició d’un govern de dretes al capdavant de la Repú-
blica. Al començament del segon bienni, a les contradiccions pròpies de Catalunya 
s’hi sumen les greus tensions d’aquesta amb el Govern republicà: les eleccions del 
novembre han comportat una àmplia recomposició de forces governamentals re-
celoses —i fins i tot hostils— a l’autonomia catalana.

A finals del 1933 les divisions dins d’Esquerra són molt marcades. El retrocés en 
les eleccions del novembre indica que el carisma de Macià s’esllangueix en amplis 
sectors no únicament de la dreta, sinó també d’obrers cenetistes, disconformes 
amb la política del Govern. S’obre una crisi que Macià no pot resoldre amb la seva 
síntesi de nacionalisme populista.

Un nou i luctuós esdeveniment fa més negres les perspectives. Els anys, una 
malaltia sobtada i un intent d’intervenció quirúrgica li precipiten la fi, sense que 
hagi superat la ferida que, per a la seva sensibilitat republicana i populista, suposà 
el fracàs d’Esquerra en les eleccions a Corts. Macià mor la nit de Nadal a la seva 
residència oficial. Neva a Barcelona (Annex: 17).

La mort del president provoca una explosió popular de dol i pena de dimensions 
imponents. Tots els catalans afirmen la decisió infrangible de mantenir, defensar i 
completar l’obra que ell deixa en morir. Recorda un testimoni: «La notícia va ésser 
rebuda amb veritable consternació per gairebé la totalitat del poble, com si s’ha-
gués adonat que en aquella mort inesperada podia haver tingut una part de culpa 
la desviació del fervor sentimental de la multitud que havia estat per a Macià la raó 
suprema de la seva vida.» L’enterrament congrega una gentada extraordinària. Les 
honres fúnebres laiques són presidides pel president de la República. El 29 de de-
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sembre el Parlament dedica a Macià un acte necrològic en una solemne sessió ex-
traordinària (Annex: 18).

L’Ajuntament de Barcelona celebra una sessió necrològica el 27 de desembre. Les 
Corts de la República, el 4 de gener; allí, la minoria agrària, capitanejada pel doctor 
Albiñana, protagonitza el lamentable i trist incident del «Muera Cataluña!» i nega 
el seu vot a la proposició que expressa el sentiment de la cambra per la mort de 
Macià. Nogensmenys, l’opinió pública és unànime en els testimonis de dol i senti-
ment, i es trameten al Palau de la Generalitat moltíssims telegrames i expressions 
de condolença.

El record del president perdura en el Parlament, especialment en moments de 
gran significació institucional, com ara l’elecció de Lluís Companys, que en el bre-
víssim discurs que fa després d’ésser elegit president li ret un emotiu homenatge 
(Annex: 19).

El juny del 1934 el Parlament aprova una llei que atorga una pensió vitalícia a la 
senyora Eugènia Lamarca, vídua del president Macià, «primer president de la Gene-
ralitat restaurada». La meitat d’aquesta pensió passaria a la seva filla, Maria Macià 
Lamarca, mentre no contragués matrimoni (Annex: 20).

La figura de Macià  

Tothom ho reconeix: l’elegància i la pulcritud de Macià ajudà a conformar el mite 
de l’Avi, del president de Catalunya. Explica la seva filla que els sastres madrilenys 
aconsellaven el «gris Macià» als senyors que volien fer-se un vestit elegant, amb 
dos botons i un color gris molt discret.

Quan proclama la República Catalana i presideix la Generalitat, Macià és un home 
de més de 71 anys, viscuts molt intensament: ha sacrificat la seva carrera professio-
nal; llargs anys ha anat a contracorrent en la política; ha patit un llarg i amarg, però 
no balder, exili. Alt, ben plantat, una edat ben portada; una salut enfortida, malgrat 
les penalitats, per les llargues passejades i la vida al camp; la seva tofa de cabells 
blancs, el seu bigoti, blanquinós també, abillat sempre amb una elegància sòbria. 
Ningú no li discuteix mai l’honestedat i la transparència de la seva vida privada; 
tothom parla de la veneració per la seva dona —la Geni— i l’estimació als seus fills 
—especialment la Maria—, amb les quals comparteix una gran passió per la músi-
ca, i que li són gentils acompanyants en molts dels actes públics que protagonitza, 
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i a qui sovint porta al cinema (per «distreure’m un xic de les cabòries d’avui»), tot 
intentant despistar ineficaçment els escortes.

El magnetisme que emanava de la seva persona no el tingueren altres presidents 
de Catalunya. L’atractiu i la veneració que inspirava explica l’acceptació del motiu 
popular amb què passà a la història: l’Avi.

El comunicador  

Diuen les veus que Macià no era un bon orador; sobretot li critiquen no ésser un bon 
orador parlamentari i no demostrar mai afició al discurs davant del Parlament de Ca-
talunya. A les Corts del Regne s’amania molt acuradament les intervencions, amb 
anotacions que extreia de les seves lectures sobre política, marina, qüestions militars, 
pagesia, oli, etc., i amuntegava molts de detalls per farcir els discursos; com a diputat 
independent, intervingué especialment en qüestions relacionades amb Catalunya, i 
algun dels discursos fou memorable, tan ben rebut com desatès; també es delia per 
intervenir en els temes dels quals era coneixedor directe; els seus discursos van tenir, 
però, menys eficàcia que ressò.

Intens fou el silenci al Parlament, on parlà poc com a president i no gens com a 
cap del Govern. Macià no es delia per parlar en públic, davant del qual el seu gest, 
la seva presència, suplien les mancances oratòries.

Veus també diuen, però, que a Macià li agradava parlar amb la gent, fins i tot 
en públic. La manera de Macià de dir simplement el que pensava es basava a ex-
posar clarament la doctrina més directa, constituïda per un nombre reduït de 
clàusules i proposicions axiomàtiques que arribaven als oients aureolades de no-
blesa, com si es tractés de vells proverbis, però amb la particularitat que, per llur 
contingut viu i incitant, invariablement, semblaven idees noves en qualsevol mo-
ment que es pronunciessin. El fil conductor és senzill i transparent: la llibertat de 
Catalunya, poble antic amb drets i llibertats que no accepta la imposició aliena, 
que amb l’autonomia vol tornar-se a trobar amb els altres pobles hispànics i ibè-
rics, des de la llibertat i la civilització universal, per construir el seu futur amb 
respecte, democràcia, llibertat, justícia i pau. Benestar, protecció i ajut a les clas-
ses més humils de la societat són les dues idees fonamentals, més recurrents, 
que es combinen de mil maneres segons les circumstàncies: dites des d’un balcó 
o des d’una tribuna; oratòria oblidada, que busca el contacte directe amb la gent 
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i fuig del discurs institucional, fred, rígid. La tàctica resulta eficaç: la paraula del 
president era acollida gairebé amb fervor, per tal com l’orador reeixia a polsar la 
corda sentimental del públic, que ja vibrava amb la seva sola presència física. Els 
crítics anoten que «era un orador difús, més aviat pobre i reiteratiu, cosa que no 
significa que no fos eficaç en determinats auditoris», i que «era conscient de la 
seva pobra oratòria».

I encara altres veus diuen que, quan fou president, als que l’invitaven a adreçar-
se a les multituds que l’envoltaven els deia: «A mi no han vingut a escoltar-me, a mi 
han vingut a veure’m. A qui vénen a escoltar és a en Gassol.» Gassol era un amic 
íntim i fill espiritual del president, molt proper a ell des d’Estat Català. En l’època 
republicana continuà al seu costat i l’acompanyà en bon nombre de desplaçaments. 
A les trobades o mítings polítics la vibrant oratòria del poeta escalfava l’auditori i el 
preparava per acollir les paraules més concretes del president.

Macià no se sent còmode en els debats parlamentaris, per bé que havia superat 
amb èxit l’experiència de diputat a Corts: hi havia practicat un discurs personal, ben 
treballat, convincent, íntim, i hi havia pogut exhibir els seus coneixements i la seva 
experiència directa. Quan és president, però, se sent més a gust entre els periodistes 
—repetint incansablement: «com sempre, sóc optimista», i somiant una autono-
mia «per als humils»— que no pas en les discussions de la cambra o defensant la 
gestió del Govern, del qual sempre delega les funcions executives. La Lliga li critica 
el contacte amb la premsa i la prevenció vers el Parlament, on només acudeix amb 
motiu d’actes solemnes i oficials i defuig el debat amb els diputats de l’oposició, 
per més que la Lliga li ho retregui i reclami expressament.

El president Macià pot llegir i fer un bon discurs quan l’ha pensat i preparat per-
sonalment; no li agrada, però, la improvisació i es troba a disgust amb la polèmica 
i la contradicció parlamentàries. Molt possiblement a la seva recança s’hi afegeix el 
temor de l’entorn governamental, que el protegeix a canvi de silenciar-lo, davant de 
la duresa de l’oposició que practica la Lliga, amb la qual continua i agreuja els des -
a cords.

Macià és un comunicador obert al tempo d’una societat que comença a trans-
formar-se intensament, un senyor gran i elegant que petoneja criatures, dóna la mà 
a les senyores i saluda grans aglomeracions. Macià aprèn intuïtivament —i és un 
dels primers polítics a valorar-la— la importància de la imatge pública, per com-
pensar la seva pobra oratòria. Macià, per a la seva projecció institucional, es retro-
alimenta a la ciutat del bon saber d’una societat agrària, on la nota del gran senyor 
és saber conviure amb els pagesos i els humils i guanyar-se’n el respecte i l’estima, 
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amb paraules curtes, efectives i directes, per a fer més eficaç el missatge i adaptar-
lo als receptors.

Macià viu una intensa evolució ideològica al llarg de la seva vida. Mai no fou, 
però, un ideòleg o un teòric; tampoc un escriptor: fora dels seus discursos, d’algun 
article de diari puntual o de la seva correspondència, molt abundant en l’àmbit fa-
miliar i polític, no va deixar gaire obra escrita, malgrat tenir sempre a prop les seves 
famoses llibretes de notes, que portava a la butxaca i l’acompanyaven arreu, en les 
quals prenia apunts i que li servien de vademècum i recordatori. En la seva joventut 
política fou més procliu a l’escriptura que no pas en els anys daurats.

Nacionalisme i reivindicacions socials: Catalunya i la seva llibertat són el mo-
tor principal del seu projecte polític, com ha estat destacat a bastament; la caseta 
i l’hortet és l’eslògan que sintetitza i simplifica les seves aspiracions per als humils. 
Macià, però, no és ni un il·luminat ni un il·lús, ni tampoc un polític paternalista. El 
seu contacte amb pagesos, rabassaires, sindicalistes i anarquistes el porta a pro-
moure i estendre intensament la cultura i, especialment, a democratitzar la política 
educativa. Igualment, malda per establir una política sanitària, dirigida sobretot a 
la difusió de la higiene i de les mesures de prevenció entre els obrers, ja que consi-
dera que la salut i la instrucció no poden ésser accessibles només als benestants. 
La definició del pensament social de Macià no és el populisme, ni tan sols en sen-
tit noble; ni tampoc l’obrerisme o la socialdemocràcia, si no és en el sentit ample 
apuntat per Vandervelde, a qui invoca Estanislau Ruiz i Ponsetí, d’Unió Socialista, 
en la necrològica de Macià: «Les paraules que aquí jo pogués dir en representació 
del nostre partit, no tindrien l’autoritat ni serien tan ben dites ni sòbriament lacò-
niques, com les que va pronunciar en nom de tots els socialistes del món, en nom 
de la Internacional Socialista, el nostre eminent president [...] en el recent Congrés 
Socialista belga, davant de tots els congressistes posats a peu dret i escoltant emo-
cionats les seves paraules: “Encara que en Macià no era un dels nostres, en el sentit 
material del mot, era sí un socialista en l’accepció més ample del terme, perquè, 
efectivament, és ésser socialista sentir un amor ardent per la pau, professar senti-
ments d’amor per la classe treballadora i desitjar una humanitat millor. Macià era 
un home bo, un honrat demòcrata, un republicà i un cor socialista”.» L’atenció de 
Macià cap als sectors poc afavorits —pagesos, i després també obrers industrials— 
és compromesa i real; sovint poc estructurada i superficial, sempre, però, sincera 
i corresposta pels afectats menys radicals, rabassaires i sindicalistes oposats al 
fais me. El seu pagesisme i obrerisme, de ressonàncies liberals radicals i, en menor 
grau, fabianes i laboristes, es podria qualificar d’humanisme social.
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Funció de president, no de cap del Govern

Macià exercí les responsabilitats de president, però mai no portà les regnes del Go-
vern de la Generalitat ni la direcció política del dia a dia, que correspongué sempre 
al sector d’Esquerra Republicana de Catalunya que exercia en cada moment l’he-
gemonia. El Macià president no va comptar ni amb la col·laboració incondicional 
dels seus ni amb una oposició constructiva. El seu personalisme i les ambicions de 
poder d’alguns membres de la mateixa Esquerra el van convertir en un dirigent in-
còmode, i alhora insubstituïble, entre els altres dirigents, sobretot pel carisma que 
tenia entre les capes populars catalanes.

Francesc Macià no tenia experiència prèvia de govern, ni tampoc de gestió. Era 
un polític solitari que prenia la decisió final aïlladament, sota la seva única respon-
sabilitat. No estava acostumat a dirigir ni a coordinar equips, ni tan sols com a diri-
gent d’Esquerra. En la seva solitud com a governant, en el seu voluntari apartament 
de la direcció política, bategava el militar educat per a manar i avesat a dirigir, que 
imposava la seva autoritat disciplinadament, sense esforçar-se a fer-la compartir.

Macià nomenà gabinets homogenis, formats exclusivament per representants 
de les diverses famílies que integraven Esquerra Republicana de Catalunya. Dele-
gà sempre les funcions executives —els consellers que detingueren la delegació 
foren, successivament, Joan Lluhí, Carles Pi i Sunyer i Miquel Santaló— i sols es 
reservà la inspiració política del Govern. Assistia poc a les sessions parlamentà-
ries, excepte en moments d’especial solemnitat, i mai no hi va anar a presentar el 
programa de govern o a explicar una crisi, ni tampoc intervingué en discussions 
parlamentàries rellevants, com les de l’Estatut interior en debatre’s la delegació en 
un conseller de les funcions executives del president, malgrat les recrimina cions 
que li feren el homes de la Lliga. Menat pel desig de mantenir l’equilibri entre els 
diferents grups i famílies del partit majoritari, no dubtà a provocar, o acceptar, 
crisis de govern que no responien a motius previstos pels textos estatutaris ni a 
qüestions estrictament parlamentàries, sinó que es ventilaven entre les fraccions 
d’Esquerra per a decidir qui havia d’exercir l’hegemonia, aparent o real, al si de la 
formació i del Govern i per a ajustar-se a l’evolució de la situació política a Cata-
lunya i a la República.

A la majoria de països de tradició parlamentària, dins del panorama europeu, les 
continuades crisis de l’executiu en el període d’entreguerres responen a coalicions de 
governs làbils i inestables. A Catalunya passà el mateix —no menys de cinc governs 
durant vint-i-sis mesos—, però per raons diametralment oposades: Esquerra Repu-
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Travessa al port de Barcelona. Francesc Macià amb Ramon Artigues, segon classificat, a qui lliura la copa 
de la Generalitat; i amb Vicente Olmos, guanyador de la prova.  
ANC - Fons Francesc Macià (24.09.1933)
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blicana de Catalunya, com a partit hegemònic i quasi dominant, podia governar tota 
sola, sense necessitat de coalicions. Les crisis del Govern foren causades pel desig 
de diferents sectors del partit d’assolir-ne la direcció o pel de la mateixa Esquerra de 
no perdre la preeminència que li havien atorgat les primeres eleccions republicanes 
i que els mecanismes constitucionals existents l’ajudaven a mantenir. Les crisis de 
govern de la Catalunya autònoma són també semblants a les que experimentaren 
certs països arribats a la independència i contituïts com a nous estats durant aquest 
període, que pretenien adaptar el sistema parlamentari a formacions socials d’un 
capitalisme poc desenvolupat, que, a més, sortien d’etapes històriques autoritàries 
i feudals o d’un funcionament semàntic, irreal i verbalista. Els governants pretenien 
assolir la democràcia mitjançant el règim parlamentari, sense tenir les condicions 
més aptes per a assegurar-ne l’existència.

Les relacions entre el Govern i el Parlament, a la Catalunya de la Generalitat, es 
produeixen segons l’esquema habitual del parlamentarisme majoritari o règim de ga-
binet, gerenciat per Esquerra Republicana de Catalunya com a partit quasi dominant. 
Són gestionades sempre pel cap del Consell Executiu, pel conseller delegat o pel 
conse ller primer (els tres significatius canvis de nom correspongueren al conseller 
que, sota la presidència de Macià, exercí, de fet, de cap de govern en el període d’un 
any). El Parlament estava proveït de mecanismes per a poder acomplir la funció de 
control, però no podia exercir-la envers el partit o el seu comitè directiu, que governava 
alhora, amb menor o major encert, govern i majoria d’Esquerra al mateix Parlament.

L’exigüitat de les minories al si del Parlament accentuava els trets d’aquest fun-
cionament: el Consell emanava de la majoria per a aplicar el programa del partit; 
l’entesa Consell-majoria era bona, amb les oscil·lacions apuntades; totes les mino-
ries coalitzades no podien enderrocar el Govern, i les interpel·lacions, fins i tot les 
més crítiques, només provocaven petites tempestes parlamentàries sense conse-
qüències polítiques greus.

Pel que fa a la resta, la major part de les vegades Esquerra comptà fins i tot amb 
el suport de les minories, especialment les nascudes en sectors propers política-
ment, i també amb el de la Unió Socialista de Catalunya. De fet, l’única oposició 
parlamentària i política era la de la Lliga. Aquesta hegemonia era resultat d’unes 
eleccions lliures i democràtiques. Ni el cos electoral ni l’opinió pública no es giraren 
d’esquena a Esquerra, malgrat les campanyes de la premsa conservadora i els atacs 
provinents de la Lliga i dels sectors radicals i extremistes.

En l’esfera política, Francesc Macià va actuar únicament com a president d’Es-
querra Republicana; no volgué mantenir una posició amistosa respecte dels altres 
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partits, ni tampoc neutral. Francesc Macià proclamà sovint que era president d’Es-
querra abans que president de tots. Els seus rivals li’n feren retret, especialment 
durant les campanyes electorals i durant vius debats parlamentaris, en què, malgrat 
això, Macià callava. Algunes de les decisions importants per al país foren adoptades 
pel partit reunit al Palau de la Generalitat. En general, l’ampla majoria d’Esquerra es 
produí i se suportà sempre de manera democràtica, segons les tradicions del par-
lamentarisme majoritari i el respecte a les normes institucionals. L’oposició només 
va poder dur a terme un joc parlamentari escàs i limitat. El cos electoral continuava 
essent l’àrbitre i podia canviar les tornes en les següents eleccions.

L’ Avi: el mite   

Macià «era un caso único que no tendría repetición» pel seu sentit de la realitat i la se-
va voluntat somiadora, per l’instint que posseïa de l’obra i de la maniobra, per les 
maneres senyorials unides a la paciència i l’astúcia dels pagesos, pel seu entusias-
me il·luminat i el sentit pràctic i responsable del que és possible, après del contacte 
amb la terra i confirmat a l’acadèmia militar. Força la República Catalana per almenys 
assolir —i, en acabat, consolidar— la Generalitat. És l’Avi per al poble i el pare de 
l’Estatut per a Catalunya. Com a primer president de la Generalitat intenta ampliar 
el camp de l’autonomia i alliberar l’Estatut de la cotilla de les doloroses limitacions 
que li han estat imposades. Com a figura senyera i aglutinadora aconsegueix que 
amplis sectors uneixin llurs interessos i forces en el sentit de l’autonomia.

Si és cert que una de les obres més positives de Francesc Macià fou la incorpo-
ració de les masses obreres al camp del catalanisme, també ho és que no va poder 
ésser representatiu d’un país sencer ni àrbitre i cohesionador de tota la comunitat 
catalana. Però d’això no n’és responsable Macià, ni tan sols Esquerra, com afirma 
la Lliga, sinó tota la història de relleus, abandonaments i lluites entre el catalanis-
me burgès i conservador i el radical, democràtic, federal i proobrer. Tots dos ca-
talanismes intenten transformar el marc de l’Estat espanyol des de llur opció de 
classe i resoldre alhora la qüestió catalana. El fet que els interessos catalanistes 
no coincideixin amb els de classe comporta alineaments diferents en els moments 
cabdals. Reagrupar-los i fer-los superar o integrar les contradiccions ultrapassa no 
sols la capacitat de Macià, sinó també la de totes les forces presents a la Catalunya 
republicana.
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Macià viu, alhora, contradiccions més internes. Una vegada assolida i acceptada 
la Generalitat, cal obtenir un marc prou gran per a l’autonomia catalana. Les prime-
res limitacions provenen de l’aprovació i institucionalització de l’Estatut. Més tard, 
s’accentuen quan es concedeix a l’autonomia un suport econòmic exigu, agreujat, 
d’altra banda, per la lentitud amb què s’efectua el traspàs de serveis, que impedeix 
de realitzar la profunda obra renovadora en el terreny social i econòmic que Macià 
i Esquerra pretenen. El limitat reformisme que els és permès els fa perdre alhora el 
suport de les dretes, que s’imposen a les institucions estatals no catalanes durant 
el segon bienni i en què diversos sectors del Principat cerquen ajut, i el suport dels 
sectors més radicals del moviment obrer, que, si bé de primer fan costat a la de fensa 
de l’autonomia, en la qual esperen realitzar llur revolució social, a mesura que la 
CNT és controlada per la FAI, adopten una línia revolucionària, més enllà d’opcions 
burgeses reformistes i àdhuc socialitzants.

Les circumstàncies de la mort de Macià, com abans les de la proclamació de la 
República Catalana, la reconversió de l’Estatut de Núria i l’aplicació i el desenvolu-
pament de l’Estatut del 32, enfortiren la projecció mítica de Macià: en morir es re-
ferma com la llegenda més intensa del populisme català.

Francesc Macià és també fill del seu temps i de les seves circumstàncies. Molts 
elements del mite encara perduren: l’home honest i coherent; la persona que és ca-
paç de posar no només la seva vida i la seva persona, sinó també les seves propie-
tats i els seus béns, al servei d’un ideal d’alliberament, que renuncia a la seva pro-
fessió i es converteix en un home públic per servir, sostenir i defensar la llibertat 
nacional de Catalunya i la solidaritat amb els altres pobles d’Espanya; el senyor 
Macià, l’Avi.

L’època en què Macià projecta la seva personalitat pública és d’una gran inten-
sitat cultural, de pensament i de confrontació política: s’hi produeixen crisis meàn-
driques del sistema capitalista, neixen sistemes dictatorials i feixistes, contempla 
la confrontació entre socialisme i comunisme. És també l’època de l’alliberament 
dels pobles, de la construcció d’estats per a nacions emergents o aclaparades per 
estats omnívors. Macià és contemporani de Masaryk i d’Eamon de Valera —amb qui 
manté amistat i tracte—, que funden estats per a nacions indestructibles; combrega 
amb posicions de l’internacionalisme cultural; coneix les tesis dels autors marxis-
tes sobre nació i cultura; és sensible als problemes socials que anarquistes, fabians 
i socialistes reformistes pretenen resoldre de maneres parcialment diferents, però 
invocant la solidaritat i la fraternitat de les persones i la llibertat dels pobles. Amb 
moltes personalitats de la cultura i del pensament —els Sert, la comtessa de No-
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ailles, Valéry...— hi té tracte personal i directe; estableix amistat o coneixença amb 
polítics d’esquerres —francesos: Pierre Cot, Loewell; italians: Pietro Nenni, el diputat 
socialista Modigliani, a través del qual coneix el seu germà Amedeo, Arturo Rizzoli, 
antic brigadista de Garibaldi; belgues: Vandervelde...—, amb els quals comparteix 
la preocupació per resoldre els problemes de la classe obrera i atendre les necessi-
tats populars. Macià no és, però, un somiatruites, ni menys encara un vagabund 
romàntic com el Charlot que tant el feia riure i que tant li agradava: omple de ten-
dra enveja saber que la vesprada del 13 d’abril, com explicaria la seva néta, mentre 
s’acabava el recompte dels resultats de les eleccions que donen pas a la República, 
l’avi la porta al Tívoli a veure Les llums de la ciutat (City Lights), la primera pel·lícula 
sonora no parlada de Chaplin.

Vivim temps encara molt vells. La política de la caseta i l’hortet ja resultava im-
possible els anys de la República, ara ho és més absolutament encara. No ho és, 
però, el motiu dominant de la vida de Macià: la llibertat de Catalunya des de la con-
vicció que els pobles tenen dret a viure lliures i en pau. Macià va descobrint, quan 
ha d’exercir responsabilitats de president, al final de la seva vida política, que la 
pàtria de les persones, a més de la terra, és la cultura; que per a desenvolupar les 
pròpies potencialitats les persones han de tenir resoltes les necessitats primàries i 
garantida una protecció social que subvingui a les necessitats educatives, socials 
i sanitàries.

Cal escoltar l’Avi. Cal oir com El desconsol, incansablement, mormola als membres 
del Parlament i als ciutadans que s’hi apleguen davant els missatges que va sentir 
aquells dies de desembre: «El Parlament de Catalunya és la representació de tots 
els catalans, i la seva labor ha d’ésser feta per a tots. Però ha d’ésser feta més per a 
aquells que tenen menys, per als que pateixen de l’escassedat dels béns materials i 
espirituals. En la mesura de les seves facultats i de les seves possibilitats, el nostre 
Parlament ha d’estendre a les classes treballadores la seguretat normal de la vida, 
la part del benestar que correspon a la civilització contemporània, l’usdefruit del 
creixent patrimoni de la cultura. Anem a fer, amb la Catalunya de sempre, una Ca-
talunya de tots. No solament de tots els partits, sinó també de tots els estaments 
i de totes les contrades de la nostra terra. Que cada català pugui gaudir de la seva 
part del patrimoni col·lectiu. Que cada català vegi en la seva Catalunya més que un 
nom geogràfic i més que una bandera flamejant: Que hi vegi una ampla llar de tre-
ball, de cultura i de justícia...

»...també diem als pobles del món que estem desitjosos d’anar al costat seu en 
tots aquells ideals de llibertats i de justícia i sobretot de pau...
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»No oblideu que els problemes més bàsics i més vius són els dels que treballen, 
si voleu ésser justos, poseu el vostre especial esforç en totes aquelles lleis que reves-
teixen un caràcter social i que tendeixen a l’abolició de tot ús abusiu i de tot abusiu 
privilegi. Que de la gran festa de les nostres llibertats cap ciutadà de l’estament o 
classe que sigui, no se’n pugui tornar amb set de treball, de cultura i de justícia! [...] 
Així heu de voler Catalunya, com tantes vegades jo l’he promesa al poble: política-
ment lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i espiritualment gloriosa...»

Qui pot no escoltar-lo?
Francesc Macià com a diputat per Solidaritat 
Catalana.  
FJI-AF (1907)
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abundants amb publicacions valuoses aparegudes amb 
posterioritat als treballs al·ludits; la coincidència 
amb bona part de les fonts, els estudis i les in ter pre-
ta cions fan que les intertextualitats i els homenatges 
apareguin integrats en el text conductor. És just i 
equitatiu de reconèixer, més explícitament encara, un 
deute intens amb les aproximacions, els treballs i les 
investigacions de Josep M. Roig Rosich, de qui s’ha 
manllevat el fragment amb l’afirmació «A partir 
d’aquest moment mai més no escollí el camí fàcil...» 
(«Francesc Macià», p. 88), i d’Enric Ucelay Da Cal, a 
qui correspon «El terratinent ric...» (Francesc Macià. 
Una vida en imatges, p. 25). Oferim una succinta relació 
bibliogràfica i de documents audiovisuals apareguda 
del 1974 ençà.
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Besses, Montserrat (direcció i guió); Llobera, Betty (realització); Perraut, Gisela 
(producció). Francesc Macià: el ciutadà Macià i la jove República. 1 videodisc (DVD) 
(ca. 49 min.). Barcelona: Televisió de Catalunya, Enciclopèdia Catalana, 2005.
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senyament, 1993.

Documentació sonora i audiovisual   

Macià —ho hem dit a bastament— és un home del seu temps i un dels primers 
dirigents polítics a copsar i utilitzar el poder de la imatge i de la ràdio per a donar 
a conèixer el seu missatge i la seva figura. És per això que existeix abundantíssima 
informació gràfica sobre els seus anys presidencials. Molt menor, en canvi, és la do-
cumentació sonora: de fet, només hem trobat algun dels discursos radiofònics, un 
petit recull dels quals fou aplegat fa anys en un disc que hem buscat tan incansable-
ment com desesperançada. Si us plau, si el teniu, si el trobeu, ens el deixaríeu escoltar? 
Ens permetreu de copiar-lo per a l’Arxiu del Parlament?

De filmacions audiovisuals dels moments més significatius n’hem trobat po-
ques. La més coneguda sobre la proclamació de la República, del 14 d’abril de 1931 
(http://es.youtube.com/ «proclamació de la república» Macià), és un muntatge de 
fotografies sobre les quals es reprodueix un fragment del ban que Macià gravà al 
vespre per a la ràdio, però que no correspon als discursos pronunciats a primera  
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hora de la tarda des del balcó de l’Ajuntament i des del Palau de la Generalitat; hem 
recuperat, però, l’àudio sencer del ban vespertí de proclamació de la República 
(14 d’abril de 1931). 

També hem recuperat el discurs radiofònic amb què Macià dóna compte als 
catalans que les Corts de la República aproven l’Estatut (9 de setembre de 1932).

El discurs de la sessió inaugural del Parlament de Catalunya, el 6 de desembre 
(http://es.youtube.com/ «parlament de catalunya» Macià), és novament una gra-
vació ad hoc, incompleta i possiblement feta a posteriori en un despatx oficial, no 
de quan Macià el va llegir al Saló de Sessions del Parlament davant dels diputats, 
on els micròfons encara trigarien quasi cinquanta anys a arribar.

Les imatges de comiat a l’aeroport del Prat dels ministres de la República amb 
què pactà la restauració de la Generalitat i les fotografies familiars, aplegades i con-
servades per la seva néta, són una joia; i també ho són les imatges filmades per dos 
ciutadans anònims sobre el seu enterrament.

Bona part d’aquestes imatges constitueixen el rovell del DVD somniat La veu de 
Macià, que enriqueix aquesta publicació gràcies a l’alt nivell creatiu de la produc-
tora Lavínia i de la complicitat de Josep Escudé, que comanda el Departament de 
Comunicació del Parlament. 

Ulls famolencs, amb amor i paciència, podrien afegir-hi el record de les imatges 
i els sons, de qualitat més escassa, vius a l’Arxiu del Parlament.

Agraïments 

Aquest treball va néixer d’una encomanda institucional del comissari de l’any Macià, el doctor Josep M. Roig, 
per a commemorar el setanta-cinquè aniversari de la mort del president. Després, el Parlament se n’ha afillat la 
publicació, amb pròleg del president Benach, en recordança dels cent-cinquanta anys del naixement del xiquet 
que seria el primer president de la Generalitat de la Catalunya contemporània. Malgrat tan desvalgut cronista, 
res no podia ésser motor millor, ni honor més immerescut. Cal agrair, ben de cor, el suport i la complicitat d’uns 
immillorables companys per a l’inesperat viatge a Ítaca: Josep Maria, que amb la seva amicícia, més que amb el 
seu encàrrec, m’ha llevat quaranta anys i m’ha fet recular al temps en què, eixint de la foscor, pensàvem que tot 
estava per fer i tot era possible; Rosa Sala, Mariona Corominas, Montserrat Sintes i Inés Montobbio, que amb 
la seva ciència i paciència han arreplegat i han fet accessible la documentació en suports diversos; Joan Fibla, 
que amb la seva guia sàvia i prudent m’ajudà a aprendre i a no perdre’m pels viaranys de les parles —«diversos 
són els homes i diverses les parles, i han convingut molts noms a un sol amor»; Vinyet Panyella, gràcies per 
la música i pel seu esforç, indesinenter, a buscar paraules perdudes; Daniel, que m’acompanyà a somniar un 
DVD —La veu de Macià: paraules, imatges i sons— i perquè sempre em retorna més del que mai li hagi pogut 
donar; i Arturo, mestre en amistat, cor, gent i memòria, i en la lluita sense treva.
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1. Proclamació de la república  

A Catalunya la República es proclama el 14 d’abril de 1931, així que es coneix el re-
sultat de les eleccions municipals del 12 d’abril, abans que a Madrid i amb objec-
tius parcial ment diferents. Companys, en proclamar la República des del balcó de 
l’Ajuntament de Barcelona, expressa el desig d’expulsar la monarquia d’Espanya, i 
en això coincideix amb el moviment republicà; però Macià, una hora després, amb 
la seva doble proclamació, primer a l’Ajuntament, i després des del balcó del Palau 
de la Generalitat, quan proclama l’Estat Català, a més d’una idèntica afirmació de 
republicanisme promou una via autònoma i independent d’estructuració federal 
enfront del desaparegut poder central.

Oferim quatre documents que permeten entreveure matisacions molt significa-
tives respecte d’on es parteix i on es vol arribar amb relació a la forma de la Repú-
blica i la Federació Ibèrica. El primer és la proclamació que fa Macià des del balcó 
de l’Ajuntament cap a un quart de tres; el segon, la que fa des del balcó del Palau de 
la Generalitat poca estona després, en què curiosament parla de la ciutat, cosa que 
no havia fet a la primera; el tercer és una nota oficial de proclamació de l’Estat Cata-
là sota el règim d’una República Catalana, que modifica la proposta de Gassol amb 
lleugeres variacions atribuïdes a la ploma de Carrasco i Formiguera. El quart és un 
ban proclamat per dues bateries de la caserna de les drassanes, entre tres quarts de 
dues i tres quarts de quatre de la matinada del dia 15, que es llegeix a la plaça de Sant 
Jaume, a la plaça de Catalunya, a la cantonada de Marqués del Duero amb la Ram-
bla i novament a la plaça de Sant Jaume. Les notes són signades per Francesc Macià 
com a president de la República Catalana; el ban és afixat profusament a les parets 
de ciutats i pobles de Catalunya i imprès també en un cartell amb l’encapçalament 
«República Catalana» i l’exordi «Catalans»:

Poble de Catalunya: En nom del poble de Catalunya proclamo l’Estat Català, que 
amb tota la cordialitat procurarem integrar a la Federació de Repúbliques Ibèriques.

Queda des d’aquests moments, format el govern de la República Catalana, que es 
reu nirà al palau de la Generalitat.

Els que formen el govern de Catalunya estaran d’ací endavant disposats a defensar 
les llibertats del poble català i a morir per elles. Esperem que vosaltres, poble català, es-
tareu disposats, com tots nosaltres, a morir per Catalunya i per la República.

des del balcó de  
l’ajuntament de Barcelona

Ferran Soldevila. Història de la 
proclamació de la República a Catalunya.

Barcelona: Curial, 1977, p. 26
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En nom del poble he pres possessió del govern de Catalunya. El poble ens ha donat el 
seu vot perquè governem la ciutat, i jo, en nom de Catalunya, em faig càrrec del seu go-
vern, i us dic que aquí ens quedem disposats a defensar les seves llibertats. Espero que 
el poble sabrà fer el mateix. D’aquí no ens trauran sinó morts. També us dic que ens 
hem de fer dignes de la llibertat que acabem de reconquerir i espero que el poble sabrà, 
si cal, morir com nosaltres per defensar-la.

En nom del poble de Catalunya proclamo l’Estat Català sota el règim d’una República 
Catalana, que lliurement i amb tota cordialitat anhela i demana als altres pobles d’Espa-
nya llur col·laboració en la creació d’una Confederació de pobles ibèrics i està disposa-
da al que sigui necessari per alliberar-los de la monarquia borbònica.

En aquest moment fem arribar la nostra veu a tots els estats lliures del món en nom 
de la llibertat, de la justícia i de la pau internacional.

República Catalana 
Catalans:
Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu su-

fragi, proclamo la República Catalana com Estat integrant de la Federació ibèrica.
D’acord amb el President de la República federal espanyola senyor Niceto Alcalá Za-

mora, amb el qual hem ratificat els acords presos en el pacte de Sant Sebastià, em faig 
càrrec provisionalment de les funcions de President del govern de Catalunya, esperant 
que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat.

En fer aquesta proclamació, amb el cor obert a totes les esperances, ens conjurem i 
demanem a tots els ciutadans de Catalunya que es conjurin amb nosaltres per a fer-la 
prevaler pels mitjans que siguin, encara que calgués arribar al sacrifici de la pròpia vida.

Preguem que cada català, així com tot altre ciutadà resident a Catalunya, es faci càr-
rec de l’enorme responsabilitat que en aquests moments pesa sobre tots nosaltres.

Tot aquell, doncs, que pertorbi l’ordre de la naixent República Catalana, serà consi-
derat com un agent provocador i com un traïdor a la Pàtria.

Esperem que tots sabreu fer-vos dignes de la llibertat que ens hem donat i de la 
justícia que, amb l’ajut de tots, anem a establir. Ens apoiem sobre coses immortals 
com són els drets dels homes i dels pobles i, morint i tot si calgués, no podem perdre.

des del balcó del Palau 
de la generalitat

Ferran Soldevila, op. cit., p. 28

nota de proclamació oficial 
de la república catalana

Ferran Soldevila, op. cit., p. 28

Ban de Francesc Macià

El President, Francesc Macià 
Cartell i La Publicitat, 15 d’abril de 1931
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En proclamar la nostra República, fem arribar la nostra veu a tots el pobles d’Espa-
nya i del món, demanant-los que espiritualment estiguin al nostre costat i enfront de la 
monarquia borbònica que hem abatut, i els oferim aportar-los tot el nostre esforç i tota 
l’emoció del nostre poble renaixent per afermar la pau internacional.

Per Catalunya, pels altres pobles germans d’Espanya, per la fraternitat de tots els ho-
mes i de tots els pobles, Catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya.

Barcelona, 14 d’abril de 1931

2. la generalitat provisional   

Mitjançant el Decret del 21 d’abril de 1931, el govern provisional de la República re-
coneix la restauració de la Generalitat i el seu dret a dictar normes per a l’organit-
zació d’una assemblea que serà l’embrió del futur Parlament.

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN - DECRETOS
[...]
ARTÍCULO 6º. Restaurada la Generalidad al proclamarse la República en Cataluña, 

desaparecieron en su territorio las Diputaciones provinciales. Al Gobierno provisional 
de la Generalidad de Cataluña compete dictar las disposiciones para la organización de 
la Asamblea con representantes de los Ayuntamientos ínterin no sea elegida por sufra-
gio universal. 

Dado en Madrid a veintiuno de Abril de mil novecientos treinta y uno.

El Presidente del Gobierno provisional de la República 
Niceto Alacalá-Zamora y Torres

El Ministro de la Gobernación  
Miguel Maura

decret del Ministeri 
de la governació reconeixent 

la restauració de la generalitat

Gaceta de Madrid, 
núm. 112, 22 d’abril de 1931
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3. organització provisional de la generalitat

El primer decret, del 28 d’abril, que defineix l’estructura de la Generalitat, moles-
ta profundament el ministre de Governació, Miguel Maura, que intercanvia notes 
irades amb el president Macià. La Generalitat es veu forçada a modificar-lo per a 
reco nèixer els poders de l’Estat central i redissenyar les competències de la Genera-
litat en temes cabdals, com ara l’ordre públic, l’Administració de justícia i les rela-
cions entre ambdós governs provisionals, cosa que recull un nou decret, del 15 de 
maig (es manté, però, la denominació de Decret del 28 d’abril).

Atès el caràcter divulgatiu d’aquesta replega documental, reproduïm, pel seu sig-
nificat polític, l’exposició de motius del primer i del segon decrets, i exclusivament 
les referències a la Diputació provisional de la Generalitat —que són idèntiques en 
tots dos, llevat de la numeració dels articles—, la missió principal de la qual serà 
preparar, juntament amb el Govern, el projecte d’Estatut.

Amb la proclamació de la República ha estat restablerta, com expressió de la unitat tra-
dicional del nostre territori, la Generalitat de Catalunya. Desapareguda aquesta gloriosa 
institució per un interès dinàstic de la Monarquia borbònica, és natural hagi renascut 
així que l’admirable unanimitat dels ciutadans ha decidit expulsar del país aquella di-
nastia. El govern provisional de la República ha reconegut, amb una gran noblesa, en el 
seu Decret del dia 21 d’abril, el fet històric de la restauració de la Generalitat. I Catalu-
nya ha correspost dignament amb una entusiasta i lleial adhesió a la República, que ha 
estat instaurada amb l’ajut del seu esforç, en unes hores d’inoblidable cordialitat entre 
tots els pobles d’Espanya.

Resta obert, ara, un període d’interinitat, dintre el qual haurà d’ésser estructurada 
definitivament la República i, quant a Catalunya, s’haurà de preparar l’Estatut que fixi 
les seves atribucions. Sotmès l’Estatut a les Corts Constituents, Catalunya podrà regu-
lar lliurement, per ella mateixa i dintre les normes fonamentals que resultaran establer-
tes, la seva vida interior per decisió sobirana del sufragi universal.

Però durant aquest període, ni la vida civil pot ésser interrompuda ni desatesos els 
serveis públics, i és urgent donar una organització provisional a la Generalitat que asse-
guri aquest doble propòsit dintre la màxima harmonia amb el govern provisional de la 
República. L’esmentat Decret de 21 d’abril reconeix expressament al govern provisional 
de la Generalitat la facultat, que per dret li correspon, d’establir aquesta organització i 

decret

Butlletí de la Generalitat de Catalunya, 
núm. 1, 3 de maig de 1931
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de crear l’Assemblea de representants dels Municipis que, des del primer dia, ha es-
tat, de comú acord, considerada com l’instrument adequat per a complir totes les exi-
gències de la interinitat actual. En justa correspondència amb l’esperit d’aquest Decret, 
l’estructuració provisional de la vida pública a Catalunya ha d’inspirar-se en el desig sin-
cer de conciliar l’exercici de les funcions pròpies de la Generalitat amb la necessitat de 
consolidar la República, tenint en compte uns i altres que els pobles, en els moments 
solemnes de llur història, ultrapassen l’estret legalisme d’un règim finit per tal de resta-
blir, en la seva legítima extensió, l’imperi del dret. 

El Decret de la Generalitat de Catalunya de 28 del propassat mes d’abril, que estructu rà la 
dita Generalitat, ha mogut al govern provisional de la República a dictar, en el seu Decret 
del dia 9 del mes que som, algunes disposicions aclaratòries d’aquell primer document, 
que han estat adoptades de conformitat amb la representació d’aquesta Generalitat i 
amb el seu sentiment complet; i per aquest motiu, i per tal que un sol text legal compren-
gui aquelles disposicions estatutàries que interinament han de regir el funcionament 
de la Generalitat, s’estima convenient donar una redacció definitiva al susdit Decret, 
palesant d’aquesta manera l’absoluta concòrdia i íntima compenetració que existeixen 
entre el govern provisional de la República i aquesta Generalitat; i per aquest motiu, el 
President del govern provisional de la Generalitat, d’acord amb el seu Consell, estatueix:

ARTICLE úNIC. La redacció definitiva del Decret de la Generalitat de Catalunya de 
28 d’abril proppassat, que continuarà citant-se i acatant-se com a tal Decret de 28 
d’abril de 1931, s’ajustarà als següents termes:

[...]
ART. 8è. L’ Assemblea provisional de la Generalitat de Catalunya serà constituïda per 

representants dels Ajuntaments del seu territori. L’ Assemblea serà denominada Dipu-
tació provisional de la Generalitat de Catalunya.

[...]
ART. 22è. Seran atribucions de la Diputació provisional:
a) Nomenar una Ponència que, en representació de l’ Assemblea, i juntament 

amb el Govern provisional de la Generalitat, formularà un projecte únic d’Estatut de 
Catalunya, que fixarà les facultats reservades al Poder central de la República i aquelles 
que es considerin privatives i indispensables del Govern peculiar de Catalunya.

b) Votar l’aprovació del projecte d’Estatut, que serà publicat junt amb els vots par-
ticulars, si n’hi hagués, i organitzar el plebiscit d’Ajuntaments de Catalunya que haurà 

decret

Butlletí de la Generalitat de Catalunya, 
núm. 2, 20 de maig de 1931
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de sancionar-lo, per tal d’ésser presentat a les Corts Constituents, una vegada sotmès 
al referèndum de Catalunya en vot particular directe.

c) Estructurar els serveis administratius que afectin les diverses Comarques cata-
lanes.

d) Resoldre totes les qüestions d’interès públic que li sotmetrà el Govern provisio-
nal de la Generalitat i les que acordarà la pròpia Diputació, a petició de set Diputats.

[...]
ART. 24è. Acceptat per les Corts Constituents de la República l’Estatut de Catalunya, 

es procedirà a l’elecció de la Diputació de la Generalitat per sufragi universal, a la qual 
seran tramesos, per aquest fet, els poders de la Diputació provisional i tots els altres 
que li correspondran.

[...]
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4. discurs davant de la diputació provisional

El 9 de juny la Diputació provisional celebra la primera sessió, en la qual es pre senta 
el Govern provisional i el president Macià analitza els avatars de la construcció de la 
Generalitat provisional.

Fóra la realització del meu ideal més íntim que les paraules dites en aquest acte solem-
ne marquessin la fita terminal en la ruta secular de Catalunya envers la rei vindicació de 
les seves llibertats. Voldria que com a expressió vital del desvetllament de les nacionali-
tats que s’acoblen sota la República sentíssim aviat bategar, amb llur ritme peculiar els 
cors dels pobles sota la carn jove d’una Ibèria nova.

Mai com ara aquest desig ha semblat tan a la vora d’ésser aconseguit. La República 
ha esbandit l’ambient, deixant-lo pur i net, i aclarint i fixant els sentiments i el verb dels 
homes, creant així un ordre nou en el qual els ideals de llibertat triomfen.

La vida política del nostre país es troba, senyors diputats, en el seu moment culmi-
nant, aquell en el qual espera veure satisfets els seus més purs anhels tradicionals. I ob-
tindrem el trofeu de la victòria, com a eclosió cívica dels més alts sentiments de llibertat.

Hi ha entre el triomf de la nostra terra i les circumstàncies d’aquest triomf com una 
significativa lògica de la història. Catalunya, la liberal i democràtica Catalunya, assolirà 
l’íntegre reconeixement de la seva personalitat d’una Espanya renovada, lliberta i de-
mòcrata. Ni podia ser d’altra manera, ni ara fóra raonable que no s’esdevingués així. 
El primer pas de la legislació constitucional de la República ha d’ésser, i hem de creure 
que serà, restituir el dret tradicional al poble que ha estat en la història conjunta dels 
països hispànics el primer en liberalitat i democràcia.

Catalunya ha estat sempre profundament liberal i democràtica, i així apareixia quan 
la seva independència li permetia de presentar-se al món tal com era. I va demostrar-
ho democratitzant, de mica en mica, l’estructura feudal que, com a poble d’origen ca-
rolingi, tingué de bell començament, i així, fins i tot en els Usatges, codi feudal, es de-
claren fora llei els excessos del feudalisme, i s’estructura la constitució política i social 
de la nacionalitat naixent fins al punt que ells han pogut ésser qualificats de «carta 
constitucional de la nostra terra, el monument més antic i essencial del Dret públic ca-
talà», dictat més d’un segle abans que la Carta Magna dels anglesos.

En les seves relacions polítiques amb els països que formaren part dels dominis 
dels seus monarques, Catalunya va mostrar sempre un esperit de respecte envers la 

discurs pronunciat pel senyor Macià 
en la 2a sessió de la diputació 

Provisional del 10 de juny de 1931
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llibertat d’aquests pobles, fins al punt que o bé van constituir reialmes amb vida com-
pletament autònoma o fins i tot van arribar a crear regnes amb plena independència.

Digne és de remarcar el fet que mentre tinguérem monarques catalans, els sobirans 
i el poble van anar a l’uníson com poques vegades s’ha vist en la història, de manera 
que fins alguns d’ells, com Pere el Cerimoniós, que va topar amb els aragonesos i els 
valencians, va tenir en totes les seves empreses el suport de Catalunya, que qualificà de 
«terra beneïda, poblada de lleialtat»; i les belles paraules de Martí l’Humà a les Corts 
de Perpinyà l’any 1406, ressò d’unes altres de Pere el Cerimoniós, ens donen, encara, 
una mesura de com era Catalunya il·luminada de liberalitat: «Qual poble —deia— és 
en el món que sigui així franc de franqueses i llibertats, ni que sigui així liberal com vos-
altres?».

I és, precisament, per una desviada obsessió legalista que s’arriba a la sentència 
de Casp, al bandejament de la iniciativa catalana de Jaume d’Urgell i a l’entronitza-
ció de la dinastia castellana. Aquest és, senyors diputats, com tots sabeu, el punt de 
partença de la pugna, que dura segles, entre el poder reial i el poble català. Pugna que 
comença de dibuixar-se en veure els catalans que els reis castellans els tractaven com 
a súbdits, ells que sempre s’havien vist considerats com a iguals, ja que el príncep ho 
era perquè així ho volien tots els catalans que, per aquesta sola condició, de dret eren 
lliures; pugna que s’inicia en temps de Ferran d’Antequera i que subsisteix en temps 
d’Alfons el Magnànim, que esclata amb tota violència en temps de Joan II amb una 
guerra que durà més de deu anys, que troba el seu instrument demolidor en la política 
de Ferran el Catòlic, que té després els seus màxims desbordaments en la guerra dels 
Segadors i en la guerra contra Felip V, la qual marca la fi de la llibertat de Catalunya amb 
la victòria de l’absolutisme filipista tan públicament car al darrer Borbó espanyol.

Dos segles han passat des del Decret de Nova Planta, sense que s’hagi reparat 
aquest crim contra la nostra terra, ans més aviat s’han accentuat la persecució, les vexa-
cions i les limitacions, sobretot en l’aspecte lingüístic i cultural, en el qual hem vist ban-
dejada la llengua catalana de les escoles maternals, als estudis superiors i universitaris.

I en els nostres temps coincideixen en aquesta persecució els partits conservadors 
amb els partits que es deien liberals; en cap d’ells no troba Catalunya l’esperit de justí-
cia, i ja no cal dir que molt menys el troba en els governs dictatorials, que menen llur 
intransigència fins a prohibir la pregària en la llengua materna, que juntament amb la 
privació d’usar-la per a l’ensenyament dels infants nostres constitueix l’atemptat més 
greu que pot cometre’s contra un poble.

Per això us deia, senyors diputats, que Catalunya, per les seves característiques li-
berals i democràtiques, no podia mai entendre’s ni pactar tan sols amb la dinastia que 
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representava l’obstacle tradicional a les nostres reivindicacions. I per fer desaparèixer 
aquest obstacle ha lluitat tot Catalunya, aquí i a les Corts i enllà de les fronteres, i en la 
nostra empresa hem anat veient com s’acoblaven gent d’altres terres hispàniques, per-
què la dinastia que hem enderrocat no s’acontentava de tenir els sentiments de Catalu-
nya sota la seva tirania sinó que fins i tot arribà a imposar el seu despotisme a Castella, 
ofegant les veus més nobles i de més encès patriotisme.

Aquest estat de coses ens portà a la reunió de Sant Sebastià, on restà segellada l’en-
tesa per a dur la llibertat a tots els pobles de la Península. I el que tothom hauria dit que 
no podia venir sinó amb una revolució sagnant, s’esdevé per voluntat popular cívica-
ment expressada en les eleccions del 12 d’abril. A Catalunya, el triomf dels antidinàstics 
fou tan aclaparador que dos dies després, en aquesta mateixa històrica sala, vaig pro-
clamar per voluntat del poble la República Catalana com a govern integrant de la Repú-
blica que poques hores després s’escampava per terres d’Espanya. En compliment del 
pacte de Sant Sebastià calia, senyors diputats, esperar que les Corts acceptessin l’estat 
de fet que s’havia creat a Catalunya, i fidels a la nostra paraula, convinguérem amb els 
tres ministres que, representant el Govern espanyol, vingueren a parlamentar amb nos-
altres, que el nostre Govern, durant el període transitori, s’anomenaria de la Generalitat 
de Catalunya, i que, immediatament ens serien atorgades algunes delegacions, com 
una anticipació de més àmplies concessions. Les d’ensenyament, com tots sabeu, han 
estat iniciades pel decret que dóna als nostres infants el dret a ésser ensenyats en la 
llengua materna i per l’altre que crea les càtedres de català a les Normals, dictat a pro-
posta de la Generalitat. Quant a les altres delegacions, especialment en matèries eco-
nòmiques i de treball, aquella bona disposició no ha estat encara acomplerta del tot, si 
bé això no ens ha privat d’intervenir en els conflictes plantejats, amb l’esperit de justícia 
i equitat i amor als treballadors que ha guiat sempre els nostres actes, i hem aconse-
guit, amb la confiança i la simpatia que ha inspirat a patrons i obrers el nostre gest ge-
nerós, que des de la proclamació de la República Catalunya no hagi vist pertorbada la 
seva vida de treball.

Finalment, la Generalitat, per tal de constituir l’Assemblea que, junt amb el seu Go-
vern, ha de redactar l’Estatut de Catalunya, ha convocat eleccions per l’únic procedi-
ment que ha permès la peremptorietat del temps de què es disposava. I aquestes elec-
cions us han dut a l’altíssim lloc que ostenteu en aquest acte.

Sou en aquest Palau, amarat d’història pàtria, en representació del poble de Catalu-
nya. Sou Catalunya mateixa que, viva i palpitant, emocionada de poder expressar sense 
traves el seu pensament, dirà quina és la seva voluntat que haurem d’acatar tots, jo el 
primer, així que s’hagi obtingut la ratificació que representa el Plebiscit d’Ajuntaments i 
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el referèndum popular que el succeirà. I aquest acatament ha d’ésser alhora una accep-
tació i una prometença de defensar el que haurem de presentar com a expressió since-
ra de la voluntat del nostre poble.

Senyors diputats: Sento vibrar en mi l’emoció d’aquest moment, que he de callar 
perquè parleu vosaltres, perquè parli la veu que està per damunt de tots: la veu del 
nostre poble. Us deixo, doncs, perquè comenceu la tasca que us ha estat encomana-
da, perquè la realitzeu amb tota llibertat. Només gosaria a recomanar-vos, si no sabés 
prou bé quina és la vostra convicció, que us inspireu en les vostres decisions en l’amor 
que tot home ha de tenir pels altres homes, en la cordialitat que tot poble ha de sen-
tir envers els altres pobles. I aquesta cordialitat que us demano, i que estic segur que 
tindreu, ha de fer-se més palesa en aquests moments que, per estar treballant en carn 
viva tant Catalunya com les altres terres ibèriques, la sensibilitat és morbosament agu-
ditzada, per bé que això no vol dir que les manifestacions que fem no hagin de reflectir 
la nostra voluntat que ens sigui reconegut i respectat el que, per dret, ens pertany. No 
cal, doncs, que aquesta cordialitat sigui objecte d’un article, ni tan sols d’un paràgraf 
de l’Estatut que heu de redactar. Crec que n’hi haurà prou que satureu la vostra obra 
d’una atmosfera de comprensió, entenedora per als nostres germans de l’Ebre enllà, 
els quals em plau, des d’aquest lloc i en aquest acte, d’adreçar la meva salutació més 
fervorosa, que els digui que si bé hem fet un llarg camí plegats pels erms i espadats de 
la història, en mig dels quals moltes vegades ens hem aturat a discutir les nostres dis-
sensions, ara ja som a la terra de promissió on plegats anàvem, i que des d’aquest mo-
ment cadascú ha de bastir, en la vall ubèrrima que ens ofereix la llibertat conquerida, 
el casal que ha d’habitar segons els propis gustos, amb una arquitectura peculiar i una 
distribució interior adient a les necessitats dels moradors. Cal, en fi, dir ben clarament 
quina és la nostra voluntat perquè no sigui tergiversada, i això ho obtindrem procurant 
no donar, en l’estructuració escrita de l’Estatut, ni un pas enrera, i en aquesta actitud 
tindreu al costat vostre tots els catalans, perquè cap n’hi haurà que gosi refusar-se a 
defensar la voluntat del país, ja que no es tracta de la tria d’una forma de govern, en 
la qual pot haver-hi discrepàncies, sinó que el nostre gest és la reclamació que presen-
ta un poble perquè li sigui tornada la sobirania de la qual fou desposseït. I dir ben alt 
que, una vegada aconseguida la satisfacció que Catalunya unànime demana, l’estímul 
eminent dels nostres actes no ha d’ésser altre que el de contribuir a instaurar una con-
federació ibèrica en la qual les diverses energies del país siguin exaltades i aprofitades, 
car només així es crearà i solidificarà la grandesa de la República.

Senyors diputats de la Generalitat em despedeixo de vosaltres amb aquestes pa-
raules finals. Penseu que l’obra que tindreu que realitzar juntament amb el Govern 
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representarà la voluntat decisiva de la nostra terra; que ella ha de ser la base del codi 
que ha de regir el seus destins; que serà el vehicle de la seva prosperitat, i per ella po-
drà col·laborar a la dels altres pobles germans. Treballeu, per tant, amb entusiasme 
que contagia el patriotisme més pur. Escolteu al vostre interior la veu profunda del 
bon judici. Que la vostra feina sigui expressió vivent de les aspiracions de la nostra 
Catalunya, perquè podem fer d’ella una pàtria liberal, democràtica i socialment justa.
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5. referèndum popular sobre l’estatut

El 17 de juliol el Consell de la Generalitat dicta un decret pel qual convoca a referèn-
dum popular el projecte d’Estatut  i assenyala les normes que el regulen.

D’acord amb el que preceptua l’apartat b) de l’art. 22 del Decret del Govern provisional 
de la Generalitat de Catalunya de 28 d’abril propassat, i de conformitat amb els extrems 
6è i 7è de la proposició aprovada per la Diputació provisional de la Generalitat el dia 14 
de juliol corrent, ha esdevingut el moment històric de cridar el poble de Catalunya a ex-
pressar solemnement i clarament la seva voluntat sobirana sobre l’aprovació de l’Esta-
tut que consagra i articula el règim autonòmic de la terra. Per aquest motiu,

El President del Govern provisional de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
seu Consell, estatueix:

ART. 1. El diumenge dia 2 d’agost, entre set i vuit del matí, tindran d’ésser constitu-
ïdes, als llocs que assenyali la Junta Municipal del Cens a cada un dels pobles de Cata-
lunya, les mateixes meses electorals que varen presidir les eleccions dels dia 28 de juny 
darrer.

ART. 2. A les vuit en punt del matí, davant les meses constituïdes, haurà de comen-
çar la votació, en referèndum popular, de l’Estatut de Catalunya, aprovat per la Diputa-
ció provisional de la Generalitat en sessió de 14 del corrent mes de juliol.

ART. 3. A l’hora assenyalada per a la constitució de les meses electorals, i sense per-
judici de les sancions que marca la llei per als qui deixin de comparèixer a complir llur 
deure, seran substituïts els presidents i adjunts absents, en la mateixa forma que es-
tableix la Llei electoral vigent, constituint-se vàlidament la Mesa amb els suplents, i en 
cas d’absència d’algun d’aquests, amb els interventors que es trobin presents.

ART. 4. Tindran dret a prendre part a la votació tots els electors que figuren a les llistes 
que varen servir per a les eleccions del dia 28 de juny, i correspondran a les meses elec-
torals les mateixes facultats que els atribueix la Llei electoral vigent sobre la identificació 
de la personalitat de l’elector i els altres requisits indispensables per a garantitzar la lliure 
emissió del vot.

ART. 5. L’elector donarà personalment al president de la mesa una papereta en pa-
per blanc, degudament doblegada per a mantenir secret el vot, en la qual constarà la 
següent pregunta: «Accepteu l’Estatut de Catalunya aprovat per la Diputació de la Ge-
neralitat?». I en lletra impresa o escrita constarà la paraula «Sí» o «No». Seran vàlids 

decret de convocatòria

Butlletí de la Generalitat de Catalunya, 
núm. 6, 17 de juliol de 1931
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els vots emesos, encara que la pregunta estigui formulada en termes diferents dels 
que indica aquest article, mentre expressin el mateix concepte.

ART. 6. A les quatre en punt de la tarda es donarà per acabada la votació, expressant 
amb tota claredat el nombre total de votants i els dels que hagin emès el vot en sentit 
afirmatiu o negatiu. Una de les actes serà tramesa immediatament al Presi dent de la 
Junta Provincial del Cens, i l’altra, al mateix temps, a la Presidència de la Generalitat, si 
es tracta d’una població situada en la demarcació de la des apareguda província de Bar-
celona, o a la Comissaria de la Generalitat de Lleida, Girona o Tarragona, si la població 
pertany a la respectiva demarcació de les antigues províncies del mateix nom. A la vega-
da estendran un certificat de l’acta, que haurà d’ésser exposat a la porta del local on hagi 
tingut lloc la votació.

ART. 8. Tots els electors que figurin a les llistes electorals tenen el dret a demanar és-
ser inscrits per a les funcions d’interventors a les meses electorals. Els que vulguin fer 
ús d’aquest dret, hauran necessàriament de demanar la inscripció, des d’avui fins per 
tot el dia 27 de l’actual mes de juliol, a les Oficines de la Generalitat, o de qualsevol de 
les tres Comissaries de Lleida, Girona o Tarragona, segons sigui la demarcació a la qual 
pertany la població on es vulgui actuar d’interventor.

ART. 9. La Generalitat o la Comissaria corresponent concediran les facultats d’inter-
ventor a dos electors per cada mesa electoral, i els que resultin nomenats, els quals ho 
seran per ordre d’inscripció, podran recollir les credencials, per a justificar llur persona-
litat davant el president de la respectiva mesa, a les Oficines de la Generalitat o de les 
Comissaries de Lleida, Girona o Tarragona, durant els dies 30 i 31 del mes de juliol en 
curs.

ART. 10. Els Presidents de les Juntes provincials del Cens es dignaran trametre les 
ordres necessàries, amb les formalitats previstes a la Llei electoral vigent, perquè les 
Juntes municipals procurin que els ciutadans que tenen el deure de constituir les me-
ses electorals, compleixin amb exactitud tot el que s’estableix en el present decret.

ART. 11. Les Juntes municipals del Cens de totes les poblacions de Catalunya hau-
ran de procurar-se, amb l’anticipació necessària, la lliure disposició dels locals on ha 
de tenir lloc la votació dintre del respectiu terme municipal, i correspondran als Ajunta-
ments els mateixos deures i responsabilitats que per aquest objecte els imposa la Llei 
electoral vigent. Les Juntes municipals faran el possible per disposar dels mateixos lo-
cals utilitzats en les eleccions del dia 28 de juny. Tota la documentació necessària els 
serà facilitada per la Generalitat o per les Comissaries respectives.

ART. 12. El dijous, dia 6 d’agost, es procedirà a l’escrutini general de la votació, amb 
el recompte dels vots que resultin de les actes trameses per les meses electorals, i a 
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aquest objecte haurà d’ésser reunida la respectiva Junta provincial del Cens, que serà 
convocada pel seu President amb les formalitats legals, i practicarà, sense cap altera-
ció, les mateixes operacions assenyalades en la Llei electoral vigent pels escrutinis ge-
nerals, en els quals ha d’intervenir.

Palau de la Generalitat, 17 de juliol de 1931 
Francesc Macià
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6. Manifest demanant el sÍ a l’estatut

Macià fa públic un manifest en què sol·licita la participació i el vot afirmatiu en el 
referèndum d’aprovació de l’Estatut.

Poble de Catalunya;
Fa poc cridava, en nom teu, al Saló de Sessions de l’històric Palau de la Generalitat 

de Catalunya, els teus representants. En nom teu els demanava que, fent-se càrrec de la 
responsabilitat del moment, i inspirant-se en la veu del nostre seny racial, diguessin clar 
quina era la seva voluntat per a convertir-la, així, en bases del Codi que ha de regir els 
teus destins i establir una col·laboració lliure i eficient amb els altres pobles d’Espanya.

Els teus representants ja han parlat. L’Estatut aprovat el dia 14 d’aquest mes pels 
Diputats de la Generalitat i pel Govern provisional de Catalunya, avui, representa la te-
va voluntat, i, com a tal, tots ens hem de conjurar a fer-la prevaler. Sabut és ja, però, de 
tothom que aquest Estatut, que per a nosaltres ja té tota la força de llei i de compromís 
—per ésser nosaltres mateixos que ens l’hem donat— perquè així la tingui davant els 
altres pobles hispànics l’hem de dur a les Corts Constituents d’Espanya; un cop plebis-
citat pels Ajuntaments i aprovat pel referèndum popular de tots els catalans.

A aquest plebiscit, doncs, us crido, regidors de tots els Ajuntaments de Catalunya, 
i a aquest referèndum, ciutadans tots, sense distinció d’estament, de credo polític, ni 
de tendència social. Les llibertats de Catalunya són el patrimoni de tots els catalans, 
i el preu d’aquestes llibertats, avui, és aquest Estatut que us demano que voteu. Que, 
un cop avalat per la voluntat expressa de Catalunya, qui gosaria a oposar-se a les que hi 
són consagrades?

No dubto, doncs, que tots els catalans i que tots aquells que, per viure a Catalunya, 
comparteixen els nostres ideals votareu el nostre Estatut, convençuts que voteu les lli-
bertats de Catalunya i amb elles les dels pobles de la resta d’Espanya.

En demanar-vos el vot, catalans, us prego també que us concentreu, per un mo-
ment, d’esperit i penseu que aquesta hora que sona per a Catalunya amb l’Estatut, és la 
que fa segles sospiràvem i que tantes angoixes havia costat i tantes sofrences.

Amb el nostre vot, aquesta vegada, complim, doncs, amb el que som i amb el que 
ja fórem, i obrim el camí que ens havia estat vedat a nosaltres per als que vindran. 
Amb el nostre vot, aquesta vegada, no fem una simple elecció: acomplim un gest ve-
ritablement històric. Amb aquest sentit espero que votareu l’Estatut, no perquè tingui 

Manifest de Francesc Macià

L’Opinió, 19 de juliol de 1931
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un vot més o menys, sinó per a la satisfacció íntima d’haver votat el que representa 
l’alliberament de Catalunya. Perquè es pugui dir a les Corts Constituents d’Espanya, 
que darrera l’Estatut hi ha, no tants o quants catalans, sinó el redreçament de tot Ca-
talunya. Ara menys que mai, doncs, no heu de pensar que no li vindrà d’un vot, i per 
més que us calgués fer un sacrifici per anar a votar, feu-lo, convençuts que el vostre vot 
difícilment tindrà mai més la transcendència que té ara en la vida de Catalunya. Quina 
no fóra la desolació de Catalunya si, en el moment històric, quan tot el món té els ulls 
fits en ella, i li pregunten què vol, els seus fills no responguessin tots, sense mancar-
n’hi un, per ella!

Si us crido tots, catalans, al plebiscit i al referèndum per al nostre Estatut, és per-
què crec que no és l’Estatut d’un sol partit, sinó de tot un poble. Aquest ha estat un 
dels principals mèrits dels que hi ha col·laborat. Pensant que l’hora de les matisacions 
és en fer la constitució interior de Catalunya, en l’Estatut han pogut deturar-se just en 
aquells punts en els quals forçosament han d’estar d’acord tots els ciutadans liberals 
i demòcrates. No tan just, però, que deixessin garantir per a nosaltres el que puguem 
lliurement exercir el nostre govern en la cultura, la justícia, l’ordre públic, la sanitat, la 
tributació directa, així com aplicar a Catalunya totes les lleis generals de la República, 
exceptuant aquelles l’execució de les quals en tota federació sol quedar reservada al 
Govern central. En els problemes vitals, com els de treball, no hem oblidat tampoc de 
deixar ben garantit, en les lleis generals, el mínim de les promulgades per les convenci-
ons internacionals, reservant-nos encara el dret de legislar sempre que el Govern cen-
tral no ho faci. I, respecte l’exèrcit, mentre hi anunciem que defensarem que aquest no 
pot ésser més que voluntari, esperant atreure’ns en aquest sentit l’ajut dels altres po-
bles d’Espanya, i impossibilitant que cap soldat pugui sortir de les fronteres de la pàtria 
darrera cap guerra ofensiva, hem deixat ja ben sentat, per ara, que cap català no podrà 
ésser obligat a prestar el servei militar fora de Catalunya.

Poble de Catalunya, si no és per tu mateix, res ni ningú no pot deturar-te ja en 
aquest moment, el més decisiu, de segles ençà, de la teva història. Si en saps sentir 
tota la transcendència, 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, amb aquell ímpetu del 
poble que es veu alliberat, després de més de dos segles d’esclavatge.

Palau de la Generalitat, 19 de juliol de 1931 
Francesc Macià
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7. aprovació de l’estatut a les corts espanyoles

Després que les Corts aprovin l’Estatut, el 9 de setembre de 1932, el president Ma-
cià s’adreça al poble de Catalunya per remarcar que, malgrat que no és el plebisci-
tat a Catalunya, l’Estatut obre les portes a la llibertat, i que ha d’ésser l’Estatut de 
tots, no el d’un partit ni el d’un sector, missatges que repetirà amb intensitat i vari-
acions diverses a l’arribada a Barcelona dels diputats catalans que havien defensat 
l’Estatut davant les Corts, en el discurs de l’Onze de Setembre, en signar-se el text 
a Donosti i en rebre el president del Consell de Ministres, Manuel Azaña, quan fan 
el lliurament de l’Estatut a la Generalitat.

Vull ésser jo mateix com a president de la Generalitat de Catalunya, jo que vaig de-
manar-vos el vot per al nostre Estatut, el primer en anunciar-vos que l’Estatut acaba 
d’ésser votat al Parlament de la República. I vull ésser el primer en dir-vos-ho, per a 
agrair-vos, en el moment en què veiem coronat el nostre esforç, l’admirable esperit de 
disciplina de què heu donat proves durant tota la discussió al Parlament, envoltat sem-
pre amb la vostra assistència moral aquest Govern de Catalunya, i perquè tinc fe en la 
voluntat amb què rebreu aquest Estatut i amb l’obra que amb ell farem tots nosaltres.

Penseu, catalans, que aquest Estatut que ens arriba, i tot i no ésser el que recla-
màvem, ens dóna facultats per a la creació del nostre Govern autònom, i aquestes fa-
cultats podran, encara, ésser ampliades legalment a mesura que ho vagin exigint les 
nostres necessitats. Ja heu vist les lluites que ha provocat, les dificultats que ha calgut 
vèncer. Mai, però, no ha defallit la meva fe en vosaltres, ni en els alts destins de Cata-
lunya. És per això que no dubto que m’acompanyeu en el sentiment de joia que omple 
el meu cor i en la gratitud als nostres parlamentaris que tan tenaçment, tan abnegada-
ment han lluitat nit i dia, durant tants de mesos, pensant en vosaltres, i a aquells ho-
mes de la República que havent estat al nostre costat en els moments difícils, és just 
que els fem compartir amb tots nosaltres l’alegria del triomf.

A aquests homes i als que, per incomprensió de la generositat dels nostres ideals, 
ens han combatut, sabrem demostrar-los que Catalunya era plenament digna del que 
demanava.

Vagi als altres pobles d’Ibèria, en aquests moments de joia i pregona emoció per a 
Catalunya, la nostra abraçada i el sincer oferiment del nostre ajut per a l’assoliment de 
les llibertats que tenim nosaltres.

al·locució del president de la 
generalitat per ràdio en saber-se que 

les corts acaben d’aprovar l’estatut

La Publicitat, 11 de setembre de 1932



72

Poble de Catalunya! Aquest Estatut no és per a cap partit. És el codi de les teves lli-
bertats. És per a tots vosaltres, catalans que m’escolteu, sense distinció de matisos po-
lítics ni de tendència social. És per a vosaltres, i per a tots aquells que, sense ésser ca-
talans, saben conviure a casa nostra. Ha arribat aquella hora per la qual sospiràvem fa 
segles i que tantes angoixes i tantes sofrences ha costat. Per aquest patrimoni de tots, 
per aquest coronament d’un passat, pel començament d’un esdevenidor que tenim a 
les mans, jo demano la col·laboració de tots i us exhorto a què, per damunt de les co-
ses que ens separin, sapiguem abrandar-nos en un fort sentiment de joia per les lliber-
tats que ara comencen.

El diari anota puntualment:

Seguidament, des del despatx de la Presidència ha estat radiada la següent comu-
nicació:

El president de la Generalitat de Catalunya demana als Ajuntaments, a les corporaci-
ons, a les entitats de tota mena i als catalans tots, que vulguin exterioritzar públicament 
l’alegria que sent en aquest moment Catalunya, endomassant els balcons i hissant les 
banderes per donar a tot el nostre poble un to de festa, rebre així els parlamentaris ca-
talans que amb l’esforç i l’encert d’una tasca de mesos han aconseguit l’aprovació de 
l’Estatut, i commemorar l’onze de setembre.

Ha estat votat definitivament al Parlament de la República l’Estatut de Catalunya. I en 
aquest moment gloriós en què veiem coronat el nostre esforç de tants anys, és amb 
una emoció profunda que us dic el meu agraïment per l’admirable esperit de discipli-
na de què heu donat proves durant la seva discussió al Parlament —envoltant sempre 
amb la vostra assistència moral aquest govern de Catalunya—, i perquè tinc fe en la vo-
luntat amb què rebreu aquest Estatut i en l’obra que amb ell farem tots nosaltres.

Penseu, catalans, que l’Estatut que ja tenim, tot i no ésser el que reclamàvem, ens 
dóna facultats per a la creació del nostre Govern autònom, i aquestes facultats podran 
encara ésser ampliades legalment a mesura que ho vagin exigint les nostres necessi-
tats. Ja heu vist les lluites que ha provocat, les dificultats que ha calgut vèncer. Mai, pe-
rò, no ha defallit la meva fe en vosaltres, ni en els alts destins de Catalunya. És per això 
que no dubto que m’acompanyeu en el sentiment de joia que omple el meu cor i en la 
gratitud als nostres parlamentaris que tan tenaçment, tan abnegadament han lluitat nit 

el president de la generalitat 
al poble de catalunya 

 
Proclama afixada pels 

carrers de les ciutats

La Publicitat, 11 de setembre de 1932
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i dia, durant tants de mesos, pensant en vosaltres, i a aquells homes de la República 
que havent estat al nostre costat en els moments difícils, és just que els fem compartir 
amb tots nosaltres l’alegria del triomf.

A aquests homes i als que, per incomprensió de la generositat dels nostres ideals, 
ens han combatut, sabrem demostrar-los que Catalunya era plenament digna del que 
demanava.

Vagi als altres pobles d’Ibèria, en aquests moments de joia i pregona emoció per a 
Catalunya, la nostra abraçada i el sincer oferiment del nostre ajut per a l’assoliment de 
les llibertats que tenim nosaltres.

Poble de Catalunya! Aquest Estatut no és per a cap partit. És el codi de les teves lli-
bertats. És per a tots vosaltres, catalans, sense distinció de matisos polítics ni de ten-
dències socials. És per a vosaltres, i per a tots aquells que, sense ésser catalans, saben 
conviure a casa nostra. Ha arribat aquella hora per la qual sospiràvem fa segles i que 
tantes d’angoixes i tantes de sofrences ha costat. Per aquest patrimoni de tots, per 
aquest coronament d’un passat, pel començament d’un esdevenidor que tenim a les 
mans, jo demano la col·laboració de tots i us exhorto a què, per damunt de les coses 
que ens separin, sapiguem abrandar-nos en un fort sentiment de joia per les lliber-
tats que ara comencen.

Palau de la Generalitat, 9 de setembre de 1932 
Francesc Macià

Señor presidente del consejo de la República; señores diputados; señores ministros:
En la grandiosa recepción y en el entusiasmo con que os ha acogido el pueblo de 

Cataluña habréis podido ver el testimonio, la unanimidad que hay en nuestro pueblo 
para obtener sus libertades, para obtener el Estatuto, que es el Código de sus liberta-
des, un Código abierto, un Código que no sabemos cuándo se llenará, pero que se lle-
nará algún día.

La unanimidad de Cataluña para obtener sus libertades ha sido absoluta. Para los 
que hemos forjado esa unanimidad, para los que hemos despertado el alma dormi-
da de algunos de nuestros conciudadanos, la libertad de Cataluña tenía que triunfar, 
porque no hay poder humano que pueda oponerse a la petición de libertad colectiva 
de un pueblo cuando se expresa de un modo tan unánime. Pero ese afán de libertad 
que al fin y al cabo había de obtener el triunfo, podía haber llevado al pueblo, de no 

discurs del president de la 
generalitat, Francesc Macià, amb 

motiu de la vinguda a Barcelona del 
cap del govern de la república
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ser atendido, a una lucha cruenta, que hubiera producido males horrorosos a ambas 
partes.

Por eso, lo que vosotros habéis hecho, haciendo que el Parlamento aprobara este 
Estatuto, es la obra más grande que haya podido hacer un Gobierno y un Parlamento 
en bien de España y en bien de Cataluña.

Por eso España no os agradecerá nunca lo bastante que hayáis evitado esa lucha y 
que hayáis aprobado el Estatuto de una manera cordial, de una manera llena de amor; 
y por eso Cataluña, en este momento, os recibe como os ha recibido, y os tributa este 
homenaje respetuoso, cariñoso y entusiasta por haber obtenido las libertades de Cata-
luña sin derramamiento de sangre. (Molt bé. Aplaudiments.)

Por eso, también, nosotros celebramos hoy el triunfo por las dos cosas: porque he-
mos recuperado nuestras libertades, y porque las hemos recuperado sin derramamien-
to de sangre.

Y permitidme que en este momento de júbilo, yo os recuerde un precursor de esa 
noble política que ha seguido el Gobierno español, que yo os recuerde a don Nicolás 
Salmerón (grans aplaudiments), aquel precursor de esta nueva política, aquel tribuno 
eminente que por las libertades de Cataluña dio todo cuanto representaba moralmente, 
dio todo su prestigio, toda su fuerza moral, y se oyó llamar mil veces traidor a la Patria, 
cuando hoy todos deberíamos aclamarlo por ser el precursor de esa política que ha lle-
vado a cabo don Manuel Azaña. (Aplaudiments.)

Y Cataluña tiene ese deber a cumplir. Yo os garantizo que el día que el Gobierno de 
la Generalidad empiece a funcionar, cumpliremos con el deber de todos los catalanes: 
el deber que nos indica, que nos obliga a hacer una demostración que perpetúe ese 
nombre.

Recordemos también aquí al Excmo. Sr. Presidente de la República, a don Niceto 
Alacalá-Zamora (grans aplaudiments), que, como vosotros recordaréis, en aquella visita 
que se dignó hacer siendo presidente del Gobierno provisional, nos dio la esperanza, 
nos una esperanza muy viva de que España sabría corresponder a la lealtad de Cata-
luña. Yo, desde aquí, le saludo afectuosamente en vuestro nombre, y esperamos que 
algún día se lo podamos demostrar cuando venga a visitarnos nuevamente. (Aplaudi-
ments perllongats i visques.)

Tendría que nombrar aquí a muchos parlamentarios españoles; pero, por encima 
de todos, quizá esté don Luis Bello (apludiments), que ha influido de una manera pode-
rosa en la discusión y en la aprobación del Estatuto.

A todos los demás, les damos nuestro más sentido reconocimiento por todo cuan-
to han hecho para la aprobación del Código de nuestras libertades. (Aplaudiments.) 
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¡Señor presidente del Gobierno de la República! Señor don Manuel Azaña (ovació gran-
diosa): En un discurso, memorable por varios conceptos, su excelencia manifestó que 
el último defensor de las libertades de Cataluña podía considerarse con razón el últi-
mo defensor de las libertades españolas. Cataluña fue la última que sucumbió, de una 
manera heroica, admiración del mundo entero. Hoy, es la primera que resurge: y, al re-
surgir, recoge sus libertades de los otros pueblos de España. (Molt bé. Aplaudiments.) 
También habéis dicho que la aprobación del Estatuto de Cataluña era el alto sueño de 
vuestra ambición. Yo, en nombre de Cataluña, y por boca de un antiguo luchador, anti-
guo ya y viejo luchador de las libertades de Cataluña, en nombre de Cataluña entera, os 
digo que toda nuestra emoción está concentrada al deciros que os agradecemos pro-
fundamente y eternamente cuanto habéis hecho por las libertades de Cataluña (grans 
aplaudiments), y os pedimos en nombre de Cataluña que vuestra ardiente tenacidad, 
que vuestra poderosa inteligencia, que vuestra fuerza política la pongáis al lado de las 
peticiones de los demás pueblos españoles cuando os pidan también sus libertades. 
(Molt bé. Aplaudiments.)

Yo aprovecho esta hora solemne para, desde este lugar histórico, dirigir el saludo 
más cariñoso, más afectuoso, más lleno de amistad y de profunda cordialidad, a todos 
los pueblos de España, y me despido de vosotros, diciéndoos que la posición de Ca-
taluña es clara, clarísima; está decidida y está adherida completamente a la República 
española. (Grans aplaudiments.)

Vosotros encontraréis en Cataluña el puntal más firme para el sostenimiento de las 
libertades de la República; vosotros encontraréis en Cataluña los más enérgicos defen-
sores de la República; y si alguien levantara la mano…, contad con el brazo de Cata-
luña, contad con todo su esfuerzo. (Gran ovació, que es perllonga durant molta estona.)

Pero yo también os pido, y sobre todo a V. E., señor Azaña, yo os pido que dejéis los 
recelos, que dejéis las manos libres a Cataluña; yo os garantizo que Cataluña es la más 
leal que pueda haber en el mundo… (El públic interromp, amb els seus aplaudiments, 
la frase de l’orador). Siempre ha demostrado que quiere sus libertades; que irá ensan-
chan do, a medida que exija su necesidad y se haga digna de ellas.

Pero Cataluña quiere sus libertades para un problema que es problema de amor 
y de justicia, problema de derecho, que es el que vosotros todos sentís. Y por eso os 
digo: dejadnos en libertad, dejadnos completamente; abandonad toda desconfianza, 
prescindid de todo recelo, y veréis cómo Cataluña estará cada vez más a vuestro lado. 
(Gran ovació, que es perllonga extensament.)

(El senyor Macià reprengué acte seguit el seu discurs, i s’expressà en català.)
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Catalans:
Avui, amics meus, tota la festa, tot el goig, tot el que nosaltres fem, és a honor dels 

nostres hostes, dels que hem tingut al nostre costat per defensar les llibertats de Cata-
lunya. (Grans aplaudiments.)

Les nostres festes ja començaren amb la rebuda grandiosa que vàrem fer als parla-
mentaris.

Ara, aquests dies, nosaltres procurarem que els nostres hostes estiguin contents de 
nosaltres, i que vegin que som homes lleials i som homes de cor, que sabem agrair; 
que poble que així no fos, no seria digne de la llibertat que ha merescut. (Ovació.)

La tercera part (l’ovació, encara no finida del tot, no permet de sentir clarament les 
paraules del senyor Macià, per la qual cosa aquest es veu obligat a repetir la seva frase), 
la tercera part... la tercera part de les festes, seran festes veritablement populars; seran 
les festes populars que se celebraran un cop el Govern de Catalunya funcioni ja normal-
ment; i aleshores farem les festes finals.

I, sobretot, recordeu-vos-en bé, amics meus; ara anem a construir un poble, i ara 
hem de treballar per fer que Catalunya sigui digna de les llibertats que ha aconseguit.

Vosaltres, bé sé prou que en sou de dignes: la qüestió està en els directors; perquè 
poble com aquest no n’hi ha d’altre al món: no pot haver-n’hi un altre. Són els directors 
els qui... (el públic interromp l’orador amb una altra ovació xardorosa).

Tingueu en compte, amics meus, tingueu en compte que la força d’un poble resi-
deix en ell mateix; que solament quan un poble no pensa que altres l’hagin d’ajudar, és 
quan és digne d’aconseguir la llibertat i d’exigir-la si és necessari (aplaudiments).

Ara seguiu amb aquesta unió; amb aquest disciplina, i allargueu sempre les mans 
a tots els fills dels altres pobles espanyols, per tal de demostrar que nosaltres som dig-
nes d’aquestes llibertats i d’aquest amor que envers nostre han demostrat els altres po-
bles d’Espanya. (Grans aplaudiments.)

Adéu-siau, que ara aneu a sentir el president del Consell de ministres de la Repúbli-
ca, senyor Manuel Azaña.

Una ovació, una immensa ovació, saluda el cap del Govern de la República; un parai-
gües s’obre per fer-li ombra. Es fa un silenci imposant i el senyor Azaña comença el seu 
parlament.
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8. eleccions dels diputats al Parlament de catalunya. 
decret de dissolució de la diputació provisional de la generalitat 

Promulgat l’Estatut, el president Macià nomena un govern provisional per iniciar el 
rodatge de les institucions i preparar les eleccions i l’arranjament del nou Parlament. 
El 25 d’octubre dissol la Diputació provisional de la Generalitat.

Aprovat l’Estatut de Catalunya i convocat el seu Parlament per Decret d’aquesta data, 
i havent-se de considerar finida la missió assignada a la Diputació provisional de la Ge-
neralitat per Decret de 28 d’abril de 1931, procedeix la seva dissolució.

Per tant, com a President de la Generalitat, i d’acord amb el meu Consell,
Declaro dissolta la Diputació provisional de la Generalitat de Catalunya, constituïda 

en compliment del decret de 28 d’abril de 1931.

Barcelona, 25 d’octubre de 1932 
El President de la Generalitat 
Francesc Macià

decret

Butlletí de la Generalitat de Catalunya, 
núm. 20, 30 d’octubre de 1932
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9. decret de convocatòria

El 25 d’octubre de 1932 apareix el decret que convoca eleccions per a constituir el 
primer Parlament de la Catalunya contemporània; un nou decret, del dia 26, com-
pleta l’anterior i fixa les normes per a celebrar-les.

Amb el pensament posat en els destins de Catalunya, el Govern Provisional de la Gene-
ralitat sent arribada l’hora solemne de cridar-vos a constituir el seu Parlament.

Hora solemne que no hauria de passar impercebuda per ningú i que per a tots hau-
ria d’ésser record del nostre passat gloriós i bell auguri del nostre esdevenidor.

Les antigues Corts Catalanes foren de les primeres a Europa a dictar lleis que n’han 
perpetuat la memòria. No és un Parlament nou, doncs, que es constitueix; no es tracta 
d’un poble que neix a la Història, sinó d’un que hi reneix i que, gràcies a la fidelitat que 
servà sempre al seu esperit, i gràcies a la comprensió de la República, recobra les seves 
llibertats i el govern de si mateix. Esperit que tornarà a aportar, en col·laboració amb els 
altres pobles d’Espanya, a tots els pobles del món, renovant-se avui per la voluntat de 
fer prevaler els principis polítics i socials de la revolució, que si féu la República possi-
ble a Espanya, a Catalunya li ha obert el camí de les seves llibertats.

Catalans: de vosaltres depenen les possibilitats del camí que se us obre. De vosal-
tres depèn que el Parlament i el Govern que aquest elegeixi sigui un o sigui un altre. 
De vosaltres depèn l’esperit que hagi d’informar la Constitució i les lleis que es dictin a 
Catalunya.

Una sola cosa demanem i esperem de tots els ciutadans i de tots els partits en nom 
de Catalunya: Que uns i altres vagin al sufragi amb una noblesa, amb una altesa de mi-
res i amb uns procediments dignes del moment històric i de responsabilitat que viu el 
nostre poble. Així mateix ho demanem a tots aquells que, tot i no essent catalans, viuen 
a Catalunya i comparteixen amb nosaltres uns mateixos ideals de llibertat i de justícia.

Que el primer Parlament de la Catalunya autònoma sigui fruit de consciència i no 
d’engany; de voluntat i no de coacció; d’afirmació d’idearis i no de passions perso-
nals que ens empetitirien a tots, i que no hi manquin aquells matisos que el poble vul-
gui que hi siguin representats.

Que la passió dels diversos idearis que ben aviat agitaran el poble s’inspiri en les 
més altes raons del seny i de la noblesa. Que el Parlament que anem a constituir sigui 
la manifestació sobirana de la voluntat de Catalunya.

decret

Butlletí de la Generalitat de Catalunya, 
núm. extraordinari, 27 d’octubre 

de 1932 (reproduït al BGC del 
30 d’octubre de 1932)
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Amb aquest esperit, doncs, i d’acord amb el Consell, decreto:
ARTICLE PRIMER. — El Parlament de Catalunya es reunirà per ordenar el funciona-

ment dels organismes de Govern de la Generalitat de Catalunya en el Palau de la Ciuta-
della de Barcelona, el dia 6 de desembre vinent.

La Junta preparatòria de Diputats electes se celebrarà el dia 5 de desembre, a les 
quatre de la tarda.

ARTICLE SEGON. — El Parlament estarà investit del més ampli poder constituent i le-
gislatiu dintre de la competència que li senyalen l’Estatut de Catalunya i la Constitució 
de la República.

Davant d’ell, i així que estigui constituït, resignaran els seus poders l’actual Presi-
dent i el Consell de la Generalitat, els quals prèviament donaran compte de llur gestió 
anterior.

Després de la resignació de poders, el Parlament procedirà a l’elecció del President 
de la Generalitat.

ARTICLE TERCER. — D’acord amb el Govern de la República, les eleccions se celebra-
ran a tot Catalunya el dia 20 de novembre vinent.

La seva celebració serà regulada pel Decret del Govern Provisional de la República 
de 8 de maig de 1931, per les disposicions aclaridores posteriors, per la llei electoral de 
1907 i els paràgrafs segon i tercer de l’article únic de les disposicions transitòries de 
l’Estatut.

Per aquesta Presidència, i a proposta del Departament de Governació, es dictaran 
les disposicions adients a l’execució del present Decret.

Barcelona, 25 d’octubre de 1932 
El President de la Generalitat 
Francesc Macià
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10. aprovació del dictamen referent a les actes 
no impugnades de la circumscripció de lleida   

Macià, que ha estat elegit simultàniament diputat en dues circumscripcions, renun-
cia a una de les actes. El Parlament, en lloc dels 85 diputats previstos, en tindrà 83.

La Cambra es dóna per assabentada de les comunicacions de l’honorable senyor Pre-
sident de la Generalitat i del senyor Tallada renunciant a les actes obtingudes per la cir-
cumscripció de Barcelona ciutat i optant, el primer, per la de Lleida, i el segon, per la de 
Tarragona. La Cambra accepta la renúncia de les actes expressades.

EI Sr. PRESIDENT: 
[...]
Són rebudes dues comunicacions, una d’elles de l’honorable senyor President de la 

Generalitat, i l’altra, del senyor Tallada, optant per unes de les respectives actes. El se-
nyor Secretari tindrà la bondat de llegir-les.

Un Sr. SECRETARI: 
«Honorable senyor President del Parlament de Catalunya. —Ciutat.
Honorable senyor i amic: Per tal de complir l’obligació que imposa el Reglament als 

Diputats que van obtenir actes dobles en les eleccions celebrades el mes de novembre 
de l’any darrer, em plau de comunicar-vos que renuncio a l’acta obtinguda per la cir-
cumscripció de Barcelona-ciutat i conservo la que em va ésser conferida per la circums-
cripció de Lleida. Us prego que vulgueu donar a aquesta renúncia la tramitació adequa-
da, i aprofito l’avinentesa per a saludar-vos amb el millor afecte.

Barcelona, 27 de març del 1933. —Signat, 
Francesc Macià.»

[...]
El Sr. PRESIDENT: 
La Cambra, accepta la renúncia de les actes expressades i acorda el Parlament do-

nar-se per assabentat? Acordat.

Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya, núm. 40, 

sessió del dia 5 d’abril de 1933
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11. constitució del Parlament de catalunya

El dia 3 de desembre de 1932 al matí apareix als carrers de les poblacions catalanes 
una proclama signada per Francesc Macià, relativa a la constitució formal del primer 
Parlament de Catalunya de l’època moderna.

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT AL POBLE DE CATALUNYA
Dimarts que ve, dia 6 de desembre, serà oficialment inaugurat el Parlament de Cata-

lunya, institució cabdal de l’autonomia restaurada. La lletra de l’Estatut es fa així realitat, i 
el nostre poble posseirà una altra vegada l’instrument polític de la seva llibertat col·lectiva.

Feia més de dos-cents anys que Catalunya no tenia Corts pròpies, suprimides pel 
primer Borbó d’Espanya, com totes les altres institucions polítiques del nostre passat 
gloriós. I encara en els dos-cents anys darrers de llur existència, aquelles Corts, molt 
de llarg en llarg aplegades pels monarques de la dinastia austríaca, ja no eren sinó una 
ombra de les Corts Catalanes de l’època nacional.

Ara reprenem l’autèntica tradició catalana, tot adaptant-la als temps moderns. Les 
Corts que van ésser inaugurades seran més lliures i més democràtiques que les an-
tigues Corts. Cap rei ni cap lloctinent haurà de convocar-les ni podrà dissoldre-les. Ma-
gistrats i governants catalans, elegits per catalans, regiran Catalunya. La igualtat política 
—tan avinguda amb el temperament català— ha fet desaparèixer els Braços parlamen-
taris d’abans i ha concentrat la sobirania en mans de la multitud, on tots els estaments 
es fonen en una ciutadania única. En reaparèixer les Corts damunt la terra lliure de Ca-
talunya no seran, doncs, una pàl·lida i reduïda imatge de les Corts medievals, ans bé en 
seran una ampliació liberal i republicana.

Gran diada, gran festa, ha d’ésser per a tots els catalans la del 6 de desembre, i es-
perem que el nostre poble exterioritzarà bellament la seva joia. Ens rescabalarem amb 
dignitat de la dolorosa minva que sofrírem a través de centúries opaques de la deca-
dència. Triomfem ara de totes les forces d’opressió i d’assimilació que volgueren con-
vertir Catalunya, vella nació rica i plena, en província humil i subordinada, bona només 
per a treballar a profit dels altres. Catalunya, tot mantenint la convivència amb la demo-
cràcia hispànica, passa a ocupar el seu lloc en el rengle dels pobles un dia esclafats per 
l’Europa imperial i monàrquica i alliberat després per l’Europa nacional i republicana.

El Parlament de Catalunya és la representació de tots els catalans, i la seva labor ha 
d’ésser feta per a tots. Però ha d’ésser feta més per a aquells que tenen menys, per als 

una al·locució del president 
de la generalitat

La Publicitat, 4 de desembre de 1932
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que pateixen de l’escassedat dels béns materials i espirituals. En la mesura de les seves 
facultats i de les seves possibilitats, el nostre Parlament ha d’estendre a les classes tre-
balladores la seguretat normal de la vida, la part dels benestar que correspon a la civilit-
zació contemporània, l’usdefruit del creixent patrimoni de la cultura.

Anem a fer, amb la Catalunya de sempre, una Catalunya de tots. No solament de 
tots els partits, sinó també de tots els estaments i de totes les contrades de la nostra 
terra. Que cada català pugui gaudir de la seva part del patrimoni col·lectiu. Que cada 
català vegi en la seva Catalunya més que un nom geogràfic i més que una bandera fla-
mejant: Que hi vegi una ampla llar de treball, de cultura i de justícia. Tots els catalans 
—els de sang, els de llengua, els de naixença, els de residència— participaran en els 
avantatges de l’organització autonòmica. Considerem, també, catalans —volem remar-
car-ho— tots aquells que, residint a la nostra terra, conviuen amb nosaltres i se senten 
compenetrats amb els nostres anhels i ideals.

Un comte-rei català, Pere III, pogué dir davant les Corts generals de l’any 1383, que 
els seus pobles eren els més lliures del món. Doncs el nou règim d’autonomia, per les 
seves lleis i pel seu govern, ha de restituir al poble català aquell privilegi de llibertat mà-
xima.

CATALANS! En aquesta gran hora històrica que posa en mans de nosaltres mateixos 
una part important del nostre alt destí, hem de saludar amb una alegria vibrant d’espe-
rances el primer Parlament de la nova etapa autonòmica, en el curs de la qual podrem 
refer una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i es-
piritualment gloriosa.

Palau de la Generalitat, 3 de desembre de 1932
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12. decret de declaració de dia festiu a les oficines públiques 

El 5 de desembre el president Macià fa públic un decret que declara festiu per a les 
oficines públiques el 6 de desembre, en què es reuniran de nou les Corts Catalanes.

Al cap de més de dos-cents anys d’haver emmudit, es reuneixen de nou, demà, per pri-
mera vegada, Corts Catalanes. El nostre poble tornarà a fer sentir la seva veu, cordial i 
generosa, a tots els pobles d’Espanya i a totes les nacions del món. Tot Catalunya sent 
la transcendència d’aquest moment històric, i vol dir ben alt amb quina alegria té cons-
ciència del que representa per als seus destins.

Fidel a aquest desig, em plau de decretar:
Que demà, dia 6 de desembre, data de la inauguració oficial del Parlament de Cata-

lunya, sigui dia festiu a totes les dependències de la Generalitat, la qual recomana als 
ciutadans i organismes que vulguin observar-la en celebració de tan gloriosa diada.

Barcelona, 5 de desembre de 1932 
El President de la Generalitat 
Francesc Macià

decret

Butlletí de la Generalitat de Catalunya, 
núm. 23, 15 de desembre de 1932
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13. constitució del Parlament. 
discurs del president de la generalitat   

El 6 de desembre de 1932 té lloc l’obertura oficial i solemne del Parlament de Cata-
lunya. Elegida la Mesa interina del Parlament, el president interí de la Generalitat, 
Francesc Macià, pronuncia un solemne discurs.

El Sr. PRESIDENT de la Generalitat: 
Em plau saludar-vos, honorables Diputats de Catalunya, dintre aquests murs que el 

destí ha volgut que fossin, justament, els mateixos que alçà per abatre Catalunya l’usur-
pador de les nostres llibertats. Renascut l’esperit immortal de la nostra raça, pren pos-
sessió victoriosa d’aquesta fortalesa, per celebrar-hi de nou Corts nostres, que hi dicta-
ran lleis nostres, en llengua nostra.

Sentiu-la, la joia d’aquest moment! I, amb ella, la vostra responsabilitat, i la vostra 
glòria. Hi ha un poble alçat al voltant vostre. Escolteu la seva vibració! Recolliu els seus 
anhels! Realitzeu les seves esperances! Res ni ningú no pot privar-vos, ara, de plasmar-
li aquella Catalunya, que, salvant-lo de la inquietud del viure, el meni cap als ideals!

Sou la lliure voluntat de la pàtria, sou, honorables Diputats, tot Catalunya en peu. 
Penseu que reprenem la història d’un poble justicier que no es vincla, d’un poble que 
no volgué reis, sinó prínceps, que «eren el primer entre iguals, elegits per ciutadans 
que, de dret, eren lliures». És d’entre iguals, que vosaltres, elegireu, ací, el Primer Ciuta-
dà de Catalunya, i el seu Primer Govern.

Som, per l’unànime voler del poble, en l’autèntic camí de les llibertats de Catalunya. 
Inclinem-nos en començar-lo davant els que el fressaren i no l’han pogut petjar. Fem-lo, 
entre tots, més ample i més segur. No donem un pas en fals, ni mai cap passa enrera. 
Que ens porti on el cor ens diu que vol anar Catalunya.

I en aquest moment (pastat de tradició i de futur) en què anem a declarar obertes les 
Corts nostres, recullo, en la meva, tota la deu triomfant del nostre poble, i amb aques-
tes primeres paraules catalanes, consagro solemnement les llibertats de Catalunya.

S’acosta l’hora, infants de Catalunya, s’acosta l’hora, obrers intel·lectuals i obrers ma-
nuals del camp i de la ciutat, s’acosta l’hora que aquest Parlament, format per catalans de 
pensa catalana, farà lleis també de pensa catalana i al mateix temps pensant en vosaltres.

Parlament de Catalunya: obre’t de bat a bat als afanys i a les aspiracions, a les il-
lusions dels catalans tots i a les seves aspiracions pures. Però en un sentit generós i en 

Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya, núm. 1, 

6 de desembre de 1932
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un sentit ple d‘amor. Vosaltres i jo, des d’ací, ens dirigim als ciutadans dels altres po-
bles que integren l’Estat espanyol. Ara que no poden creure que és en un sentit egoista 
que nosaltres ens adrecem a ells, els diem que més que mai nosaltres sentim un verita-
ble goig a saludar-los, saludar-los amb tota l’efusió de la nostra ànima perquè nosaltres 
ens hem oposat als opressors, però mai als pobles que integren l’Estat espanyol. Nos-
altres els diem que desitgem per a ells que obtinguin les mateixes llibertats (Veus de 
molt bé, molt bé!) que nosaltres anem a gaudir, i els diem, també, que estem disposats 
a ajudar-los en tot el que sigui possible perquè obtinguin aquestes llibertats.

Nosaltres també diem a tots els pobles del món que estem desitjosos d’anar a llur 
costat en la conquista de tots aquests ideals de llibertat i de justícia, i, sobretot, de pau. 
Nosaltres desitjaríem que la ciutat de Barcelona fos la ciutat de la pau del món, i estem 
disposats a fer tot el que sigui possible per tal que així sigui. Honorem aquest Parla-
ment català, el qual en donar-nos les lleis nostres serà l’impulsor de les llibertats cata-
lanes. (Molts aplaudiments.)
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14. abans de l’elecció: discurs del president de la generalitat

El 14 de desembre de 1932, vuit dies després de l’inici del Parlament i l’endemà de 
la seva constitució definitiva, el Govern provisional de la Generalitat presenta la di-
missió. Macià explica la gestió dels governs formats des del 14 d’abril. 

Honorables Diputats: La vostra presència ací, com a representants que sou del poble 
i membres d’aquestes Corts catalanes que fa més de dos-cents anys que havien emmu-
dit sota el despotisme de Felip V i la seva descendència, és la manifestació més con-
tundent de la perennitat de Catalunya.

Dintre la història dels pobles i en la lluita per la seva existència, només sucumbeixen 
els que, per por al sacrifici o per ambició d’altres grandeses, perden la fidelitat deguda 
a si mateixos. Que els que, com Catalunya, creuen que per cada poble no hi ha millor 
grandesa que la pròpia, ni temen la mateixa mort quan es tracta de servar-se fidel a la 
seva ànima, com aquesta ànima, també són immortals.

Honor, doncs, a vosaltres, herois anònims del 1640 i del 1714, que una vegada a 
l’any us evoquem sota el signe de Pau Claris i Rafael Casanova. Mai com avui no ha-
víem sentit tan bé la vostra assistència. Ni mai com en aquest moment no havíem 
comprès que, sense haver caigut amb honor, com caiguéreu vosaltres, no hauria pogut 
redreçar-se, digna, com es redreça avui Catalunya.

És endut d‘aquest sentit de perpetuïtat de la Pàtria que ens lliga els uns als altres 
per llei de tradició i d‘herència, que, en saludar en vosaltres el Parlament català, no puc 
ni vull sostreure’m del record de les que foren aquelles Corts, dites Generals de Cata-
lunya, les primeres que feren sentir la seva veu a Europa i que, en emmudir, van deixar-
hi el rastre de la més gloriosa memòria.

I deia, ni puc ni vull, perquè jo crec que en els problemes nacionals dels pobles que 
recobren les seves llibertats, el que compta és la consciència que tinguin clara de la se-
va personalitat, i, sobretot, la voluntat present de fer-la prevaler. També crec que quan 
aquesta ja existeix, bo és de reforçar-la amb totes les valors espirituals de la seva his-
tòria, que siguin possibles. Mal va el poble que només pensa en allò que fou, que no 
se n’adonarà del que és ni avançarà un sol pas en el camí del que ha d’ésser. Però pit-
jor encara el que, oblidant-se massa, comença per desaprendre el camí del propi geni 
i s’enamora del d‘un altre estrany, seguint-lo en aventures que sovint costen cares en 
sang i acaben, gairebé sempre, amb la pèrdua de les llibertats.

discurs de l’honorable senyor 
President de la generalitat i 

dimissió del govern Provisional
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L’esdevenidor dels pobles, en aquest sentit, no és mai un simple reflex del seu pas-
sat, sinó que n’és la superació. No és l’esperit antic que es reprodueix, és l’esperit antic 
que es renova. El mateix, en el fons, però nou a cada moment en la forma, segons el 
temps i segons la voluntat dels seus. Aquesta fidelitat a la Catalunya de sempre és la 
que anhelo per la Catalunya d’avui.

Enfervorit per aquest anhel, que poc llunyana em sembla d‘aquesta Assemblea la 
darrera celebrada per aquella Junta de Braços, que abans al·ludia! Fins en aquesta fusió 
d’època, que em plau fer-me ara en el meu esperit, em sembla que l’Assemblea que es-
tem celebrant no és sinó la continuació d’aquella; que sense la de llavors no se celebra-
ria la d’ara; que la d’avui és per a donar fe del compliment de l’acord que es prengué en 
aquella. Ja ho sabem que les Corts catalanes eren presidides pel rei. Ja ho sabem que 
eren integrades pels tres braços o estaments. Però és que aquella darrera ja no en fou 
de presidida pel rei, ni la inspirà cap altre esperit que el del braç popular que s’imposà 
al del braç militar i al de l’eclesiàstic. No es diria, doncs, sinó que aquella darrera As-
semblea era ja el preludi d’aquesta d’avui, que celebrem també sense rei ni sense altre 
braç que el braç del poble.

Fou a la matinada del dia 5 de juliol de l’any 1713. Adonant-se Catalunya que el tractat 
de pau d’Utrecht la deixava abandonada, reuní a Barcelona Corts Generals per instiga-
ció del braç popular. Aquesta fou la darrera Assemblea representativa de Catalunya, en 
la qual es prengué l’acord solemne de declarar la guerra a Felip V. Guerra que no acabà 
pas amb la Victòria de Felip V. Guerra que res com la reobertura d‘aquestes Corts diu tan 
clar que hem guanyat els catalans. Per a vèncer del tot un poble, cal vèncer la seva volun-
tat, i aquesta, no la torçà ni ell ni cap de la seva descendència. Voluntat que es manifestà 
ja en els sobrevivents de Barcelona, quan, l’endemà mateix de la tràgica caiguda, feren 
sonar de nou en la desolació dels carrers de la ciutat, les encluses del treball. Voluntat 
que, havent convertit ja abans els pagesos de remensa, d’esclaus de la terra en precur-
sors de les primeres llibertats socials, ara els feia els guardes més fidels de la llengua 
mare, abandonada pels mateixos homes de lletres. Voluntat que, muntant ja de poetes 
com Ramon Llull i Ausiàs March, per aquesta mena de corrent espiritual que nodreix 
els pobles i refon generacions, es féu sentir en l’enyorança d’aquella Oda a la Pàtria, de 
Bonaventura Carles Aribau, petita espurna que havia d’encendre el gran foc de la nostra 
renaixença amb noms com els de Rubió i Ors, Anselm Claver, Milà i Fontanals, Marià 
Aguiló, Teodor Llorente, Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà i Joan Maragall. Voluntat que, 
havent creat ja la llegenda dels comtes fundadors de la nostra nacionalitat i empès les 
naus de reis com Jaume el Conqueridor, i animat grans polítics com el Rei Pere el Gran 
i inspirat oradors com Martí l’Humà, suscità, més tard, les figures del nostre renaixe-
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ment polític, com Joan Cortada, Romaní i Puigdengoles, Valentí Almirall, Francesc Pi i 
Margall, Bartomeu Robert, els Bisbes Morgades i Torres i Bages, i Prat de la Riba, i les 
del nostre moviment social, com Martí i Julià, Francesc Layret i Salvador Seguí. Voluntat 
que, silenciosa i tot, però ferma i incoercible, es deixà sentir durant l’oprobiosa dictadura 
per l’exrei Alfons XIII, fent-li recordar —en ocasió de parlar als Alcaldes de Catalunya— 
que ell era el descendent de Felip V, adonant-se, sens dubte, de com havia deixat inaca-
bada el seu besavi l’obra que ell en deia sarcàsticament de pacificació del Principat de 
Catalunya. Voluntat que promogué, mantingué i impulsà el sentit dels ideals generosos 
d’esquerra d’aquest Govern, com la garantia millor de llibertat i de justícia. Voluntat que 
avui es redreça més forta i més conscient que mai, en aquest Parlament que, pel sol fet 
d’estatjar-se en aquests murs —arsenal un dia d’aquella Ciutadella que Felip V féu alçar 
per acabar d’abatre Barcelona— aferma la veritat que els que han guanyat la batalla no 
foren els Borbons, que som els catalans, i que la diada heroica de l’11 de setembre de 
1714 fou ja l’alba roja del nostre renaixement.

Si commemoro noms representatius dels moments més gloriosos del nostre pas-
sat, no ho faig pas endut de cap esperit de xovinisme. Ho faig, sí, amb un esperit d’ho-
menatge a la consciència nacional que ens ha salvat. I, tant de bo que el camí que 
emprengui Catalunya en el Govern de si mateixa, desvetlli aquest mateix sentiment na-
cional en tots i cada un dels pobles d’Espanya, que això voldria dir que s’atansa l’hora 
d’establir la República Federal!

I és arribat el moment, honorables Diputats, que, en nom del Govern provisional de 
la Generalitat que m’he honorat a presidir fins avui i, en nom propi, posi en les vostres 
mans la dimissió dels nostres càrrecs, per a facilitar-vos  així, que, en ús del vostre dret 
i en compliment del vostre deure, elegiu ja el que ha d’ésser el  Govern definitiu de Ca-
talunya.

Si per als meus companys ha d’ésser aquest un moment d’emoció, com no ho serà 
per a mi! Després de tants i tants anys de maldar per veure d‘encertar quina era la vo-
luntat de Catalunya; després de tants i tants anys de maldar per a trobar el camí més 
dret de la seva alliberació, ja us podeu imaginar la pau d‘esperit que he de sentir avui, 
en veure que ja és ella mateixa —per vosaltres que en sou el braç—, la mestressa i se-
nyora dels seus propis destins. Pau d’esperit que ha d’ésser major encara per al qui, ha-
vent predicat com jo, en més d’una ocasió, el dret i tot a emprar procediments cruents 
i de violència contra l’Estat opressor, els únics que exigia la dignitat del nostre poble, 
veu triomfar ara els de cordialitat i de pau.

Quin no fóra ara el meu penediment si hagués desoït l’imperatiu de consciència fill 
de tantes hores de sofriment, de meditació, d’exilis i d’enyorances, que un dia em féu 
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cridar el poble, disposat a menar-lo allí on fos que em digués, sentint com sentia en ell la 
veu de la Pàtria! De la Pàtria degué ésser quan fou coronat pel triomf amb la desaparició 
per sempre del règim que havia estat l’obstacle secular de les nostres llibertats i dels que 
l’emparaven i la pedra de la discòrdia amb els altres pobles d’Espanya. Així s’esdevingué 
i així fou com vaig constituir el primer Govern provisional de Catalunya. Govern que, 
aclamat aquells dies memorables pel nostre poble i consagrat després per una doble 
manifestació del sufragi, ha tingut la més alta glòria de poder arribar, net de sang i lliu-
re de tota violència, a aquest moment d’ara, un dels més inefables de la nostra història.

Honorables Diputats! Com a representació vivent que sou, en carn i esperit, de Ca-
talunya, rebeu ja el poder que, com a Govern provisional, per ella i en nom d’ella hem 
exercit fins ara. I, si en imposar-nos-el, com ja he dit, per imperatiu de consciència, en 
sentírem tota la responsabilitat, deixeu que, en deposar-lo ara, per imperatiu de demo-
cràcia, compleixi amb el deure de dir-vos, mal sigui breument, l’ús que n’hem fet.

Proclamada que fou per nosaltres la República a Barcelona, i no sabent-la encara 
proclamada a Madrid, el nostre primer esforç va ésser salvar-la de tot perill i dotar-la de 
l’assistència de tots els estaments del poble. Si pregona fou l’emoció que ens féu més 
tard la nova de la proclamació de la República a tot Espanya, més pregona fou encara 
i inoblidable l’alegria que ens reservava aquella matinada del dia 15 d’abril. Per damunt 
del silenci imponent de la gernació que omplia la Plaça de la República, quin pas no 
representava en la nostra història la simple lectura en català —per boca del tinent d’un 
piquet de la guarnició de Barcelona— del ban de proclamació de la República Catalana! 
(Molt bé, molt bé.)

Plau-me reclamar per a aquest Govern de la Generalitat del qual he tingut tota la 
responsabilitat fins ara, l’honor d‘haver encertat —per aquella força d’endevinació que 
té el sentiment— els mitjans de garantir tota la pau i tot l’ordre, no sols en aquells dies 
primers de la proclamació de la República Catalana, sinó també en els de la implanta-
ció de la Generalitat, resolent tots els conflictes produïts per les lluites religioses i so-
cials, a casa nostra sovint tan violentes. No fou per la força, ni per les armes, ni per la 
més lleu violència, ni per la declaració d’un sol dia d‘estat de guerra, que el poble es 
mantingué en pau, sinó pel sentiment de responsabilitat que li desvetllà, el sol fet de 
veure’s en plena possessió de les seves llibertats. Davant d’aquest alt exemple de civi-
litat i de seny, apreneu del vostre poble, nobles Diputats de Catalunya! Com més lliber-
tats li doneu, com més lleis li dicteu de justícia, mes ell us hi correspondrà, generós, 
fent-se’n digne.

Potser no sigui aquest el moment ni el lloc, honorables Diputats, d’esmentar els 
motius que m’induïren a passar de la República Catalana al restabliment de la Gene-
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ralitat de Catalunya. Però sí que no vull acabar aquest discurs sense deixar-hi constatat 
que raons d’ordre polític i social em feren veure que seguir dient-nos República Catala-
na era un perill per la República espanyola i per les nostres llibertats, donat el curs que 
prenien els fets de caràcter social a tot Espanya i el poc desvetllada que es trobava la 
consciència col·lectiva dels altres pobles peninsulars, per a seguir-nos pel camí federal, 
al qual, i des del primer moment, volíem dur-los tots. Gest que equivalia, per part del 
Govern provisional de la República, al compromís d’aprovar l’Estatut que, al seu dia, 
dictés Catalunya i a entrar en el terreny de cordialitat que l’ha fet possible.

No és aquesta l’hora, tampoc, de perdre el temps en planys per aquelles facultats de 
l’Estatut de Catalunya que han deixat d’ésser-nos reconegudes. Hora és més aviat d’afi-
nar les nostres aptituds per a treure tot el profit, i més, de les que ja hem recobrat avui. 
Hora també de proclamar, aprofitant aquesta solemnitat, que els catalans ens fiem a 
l’esperança que l’exemple de Catalunya serà el millor auguri d’aquella República fede-
ral, per a l’establiment de la qual deixeu que torni a fer vots una altra vegada, amb tota 
la puresa del meu anhel i amb tot el fervor de la meva ànima.

I arriba el moment de l’Estatut. I és en aquest moment que aquest Govern acom-
plí una de les missions més altes que pugui haver acomplert mai cap poble: la d’haver 
aplegat sota un sol anhel tots els seus fills per damunt de tot matís d’estament, de par-
tit, de creença i de classe. Ja veieu de quin poble sou representats, Diputats de Cata-
lunya, que així sap arribar a un tan alt exemple d‘unitat de la Pàtria! Unitat de Catalunya 
que, havent estat l’ànima del Parlament provisional que havia de redactar el seu Esta-
tut, del plebiscit d’Ajuntaments i del referèndum popular que havia d’aprovar-lo, dels 
Diputats que amb tanta d’abnegació l’han sostingut a les Corts d’Espanya, no és pro-
bable que es torni a produir sinó en el cas d’haver-hi mai en joc la vida de la República i 
la integritat de les nostres llibertats.

Amb el mateix zel que aquest Govern provisional ha col·laborat amb el poble, ha 
volgut també laborar, en silenci, dintre els organismes de la Generalitat, estructurant 
els seus Departaments de Governació, Cultura, Assistència social, Economia, Finan-
ces, Justícia, Obres Públiques, Agricultura i Treball; reorganitzant els seus serveis i uti-
llant-los de Comitès, Comissariats, Consells tècnics i preparant projectes que ben aviat 
seran ponències d’aquest Parlament i del Govern que ha de nomenar el President que 
elegireu ara vosaltres. Ponències que no esperen res més que la vostra aprovació i les 
noves possibilitats econòmiques que els han d’obrir el camí de la realització. I projec-
tes que, en tractar-se de coses essencials i urgents, els ha iniciat o dut ja a terme, com 
ho demostra l’obra realitzada per tots els Departaments i d’una manera especial pel de 
Cultura.
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Amb aquest Parlament que, abans de començar ja té la glòria d’ésser el primer Par-
lament de la Catalunya renascuda, posa fi a la seva obra en aquest Govern provisional. 
Govern provisional que si no hagués fet altra cosa que promoure, mantenir i exaltar 
totes les valors de la terra fins a fer-les convergir en aquest Parlament, que és la més 
meravellosa eclosió de la seva voluntat, ja podria morir segur d’haver complert amb 
Catalunya. (Molt bé.)

Honorables Diputats, representants de Catalunya; ara sí que l’instrument de Go-
vern que teniu a la mà ja és complet, i amb l’esforç que hi durà el vostre entusiasme, 
segur que ben aviat serà fins i tot perfecte. Teniu Generalitat, teniu Estatut, teniu Parla-
ment; només depèn, doncs, del vostre braç que comenci a governar-se Catalunya.

Inspireu les vostres lleis en aquest mateix escrit seu, que l’ha fet sempre un dels po-
bles més lliures del món. No oblideu que els problemes més bàsics i més vius són els 
dels que treballen, si voleu ésser justos, poseu el vostre especial esforç en totes aque-
lles lleis que revesteixen un caràcter social i que tendeixen a l’abolició de tot ús abusiu i 
de tot abusiu privilegi.

Que de la gran festa de les nostres llibertats cap ciutadà de l’estament o classe que 
sigui, no se’n pugui tornar amb set de treball, de cultura i de justícia!

En vostres mans està posada la grandesa de Catalunya, que petita com és i lliure de 
falsos embalums i de preocupacions imperialistes, podeu aspirar a fer-ne un dels més 
grans imperis de l’esperit, els únics perdurables.

Que la vostra obra de govern s’estengui per un igual i talment per totes les seves 
comarques, que tota ella se senti un sol cos ben unificat per un mateix i un sol pensa-
ment. Que si la xarxa de comunicacions per terra, per mar i per cel n’assegura aquella 
unitat material, asseguri la de l’esperit aquella altra xarxa d’institucions de cultura que 
ens faci sentir ciutadans d’una mateixa Catalunya.

Que pugui tornar-se a dir d’ella, que tota ella és una ciutat tan nova, tan sensible i 
tan tensa, que recull l’onda de procedència més llunyana, relligant-nos així amb el món 
i la humanitat.

Així heu de voler Catalunya, com tantes vegades jo l’he promesa al poble: política-
ment lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i espiritualment gloriosa.

Que si un dia es digué d’ella que era temuda per terres i per mars, per terres i per 
mars digui’s ara volguda i admirada.

Diguin-ho primer que ningú els germans dels altres pobles d’Espanya, que ara 
em plau de saludar, amb l’emoció d’aquest moment solemne, en els noms del Presi-
dent de la República, senyor Nicet Alcalá-Zamora i el del seu Govern, senyor Manuel 
Azaña, l’un i l’altre grans amics de la meva ànima i de Catalunya. Diguin-ho també 
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tots els petits pobles del món, que, com el nostre, han hagut de lluitar per la seva lli-
bertat.

Diguin-ho, fins i tot, les grans potències, si per altra cosa no, per aquest so de pau 
que tenen les veus dels pobles petits com el nostre. Que bé n’hi calen de veus de 
pau al món que ofeguin la remor de les passades guerres, i que no hi deixin desvetllar 
ni un eco més de cap altra nova que hi pogués haver encara venidora.

I que ho puguem dir tots, quan ara calli jo per a sentir-vos a vosaltres: que per vosal-
tres, honorables Diputats, després de més de dos-cents anys d’haver emmudit, tornarà 
a parlar Catalunya. (Ovació perllongada en tots els sectors de la Cambra.)
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15. elecció del president de la generalitat   

El mateix dia 14 té lloc l’elecció de Francesc Macià com a president de la Generalitat, 
amb el suport de 63 diputats; Raimon d’Abadal n’obté 11; 9 diputats són absents o 
s’abstenen.

D’acord amb el Decret de convocatòria, i de conformitat amb les paraules de la Presi-
dència, va a procedir-se a l’elecció de l’honorable senyor President de la Generalitat de 
Catalunya.

(Presideix el senyor Casanoves.)

El Sr. PRESIDENT (Sr. Casanoves): 
Va a procedir-se a la votació. El senyor Secretari llegirà els noms. (Té lloc la votació.) 

Manca algun senyor Diputat a votar?

(Un Sr. SECRETARI dóna compte del resultat de la votació, que és el següent: Senyor 
Francesc Macià, 63 vots; senyor Raimon d’Abadal, 11 vots.)

EI Sr. PRESIDENT: 
Resta proclamat President de la Generalitat el senyor Francesc Macià i Llussà. 

(Aplaudiments als bancs de la Majoria. Fa la seva entrada al Saló el senyor Macià.)

El Sr. PRESIDENT:
Honorable senyor President: El Parlament acaba d‘elegir el senyor Francesc Macià, 

President de la Generalitat de Catalunya. L‘honorable senyor President vol fer alguna 
manifestació?

EI Sr. MACIÀ: 
Agraeixo en el fons del meu cor la distinció que m’heu fet, honorables Diputats, 

en proclamar-me president efectiu de la Generalitat de Catalunya. Sento una profunda 
emoció. Vosaltres ho comprendreu, si penseu, com penso jo ara, que en els moments 
de lluita per les llibertats de Catalunya, en els moments més dolorosos per a mi, en els 
moments en què queien aquelles il·lusions que m’havia format d’una forta organitza-

Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya, núm. 6, 

14 de desembre de 1932
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ció, d’una preparació minuciosa per a poder lluitar i vèncer i portar les llibertats de Cata-
lunya, en aquells moments, els més dolorosos i més cruents de la meva ànima, mai no 
vaig defallir, i vaig continuar en la fe absoluta que arribarien aquests moments glorio sos 
que ara estem vivint.

Jo he cregut sempre en Catalunya i en el seu triomf pel damunt de tot. Cap pàtria 
no pot morir mentre tingui fills que la sentin amb força que li donin, si cal, la seva vida.

Accepto l’alt càrrec que em doneu. Ho accepto, perquè així, en cada moment, puc 
ésser el fidel servidor, el primer servidor de Catalunya. Ho accepto amb joia, perquè 
comprenc i em faig càrrec de la responsabilitat que això representa. Jo em faré càrrec 
de tots els afanys, de les aspiracions, dels dolors i fins de les il·lusions del poble de Ca-
talunya.

A vosaltres, honorables Diputats, ja us vaig demanar que us en féssiu càrrec, tam-
bé; que després les depuréssiu i àdhuc que les plasméssiu en la realitat. I jo us deia 
que aleshores, honorables Diputats, ho féssiu en un sentit ben generós i ple d’amor, 
perquè, d’aquesta manera, els que en fruirien més serien els que més ho necessiten. 
Però jo puc dir a tots, que seré el fidel guardador de les llibertats dels ciutadans i dels 
seus drets, i vetllaré perquè es faci justícia a tots, sense distinció de classes. (Molt bé, 
molt bé.) Comprenc el sentit de la vostra elecció, i és el que més m’honora i el que més 
m’emociona, perquè trec el que es pugui referir a la meva personalitat, i és la ratificació 
que fa el poble a tots els ideals, a tots els sentiments i a tots els anhels que he predicat 
contínuament arreu. Són aquests ideals pels quals tinc una gran devoció, una devo-
ció de tota la meva anima. (Molt bé, molt bé!) Honorables Diputats: Davant vostre, que 
és davant de Catalunya; en aquest lloc sagrat per tots; des d’aquest alt setial que tots 
hem d’honorar perquè representa la pàtria, prometo solemnement complir el mandat 
de Catalunya i ésser fidel al seu esperit i a la seva voluntat, i ésser fidel guardador i im-
pulsor de les llibertats de Catalunya. (Molt bé, molt bé! Aplaudiments.)

Senyor President: Jo em permetria demanar-vos que suspenguéssiu les sessions de 
Corts fins després de les consultes que jo crec convenients per tal de poder presentar el 
nou Govern al Parlament de Catalunya.
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16. els governs parlamentaris del president Macià

Decrets de nomenament dels tres governs del president (19 de desembre de 1932, 
24 de gener de 1933 i 4 d’octubre de 1933). 

Per tal de donar una més adequada organització administrativa als Departaments que 
integren avui el Govern de la Generalitat, com a President seu, he resolt disposar el se-
güent:

ARTICLE úNIC. Els Departaments de Govern de la Generalitat de Catalunya seràn els 
següents: Justícia i Dret, Governació i Sanitat, Hisenda, Cultura, Obres Públiques, Agri-
cultura i Economia, Treball i Assistència Social.

Palau de la Generalitat, a 19 de desembre de 1932 
Francesc Macià

Com a President de la Generalitat, he resolt el següent:
ARTICLE úNIC. Nomeno Conseller de Justícia i Dret, el senyor Pere Comes i Calvet; 

Conseller de Governació i Sanitat, el senyor Josep Tarradellas i Joan; Conseller d’Hisen-
da, el senyor Carles Pi i Sunyer; Conseller de Cultura, el senyor Ventura Gassol i Rovi-
ra; Conseller d’Obres Públiques, el senyor Joan Lluhí i Vallescà; Conseller d’Agricultura 
i Economia, el senyor Antoni Xirau i Palau i Conseller de Treball i Assistència Social, el 
senyor Francesc X. Casals i Vidal.

Palau de la Generalitat, a 19 de desembre de 1932 
Francesc Macià

 L’Estatut de Catalunya, promulgat per Llei de 15 de setembre de 1932, disposa en l’arti-
cle 14 que el President de la Generalitat, que assumeix la representació de Catalunya i la 
representa també en les seves relacions amb la República i l’Estat, podrà delegar tem-
poralment les funcions executives que li són pròpies en un dels Consellers.

decret

Butlletí de la Generalitat de Catalunya, 
núm. 26,  30 de desembre de 1932

decret

Butlletí de la Generalitat de Catalunya, 
núm. 26,  30 de desembre de 1932

decret

Butlletí de la Generalitat de Catalunya, 
núm. 26,  30 de desembre de 1932
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Per tant, fent ús de l’esmentada facultat, que em pertany com a President de la Ge-
neralitat elegit pel Parlament de Catalunya, decreto:

ARTICLE PRIMER. – Des de la data d’avui, delego temporalment totes les funcions 
executives que em corresponen segons l’Estatut, i són delegables d’acord amb l’article 
14, en el Conseller d’Obres Públiques, senyor Joan Lluhí i Vallescà.

ARTICLE SEGON. – Als efectes pertinents, comuniqui’s la delegació de funcions feta 
en l’article anterior al senyor President del Parlament de Catalunya.

Palau de la Generalitat, a 19 de desembre de 1932 
Francesc Macià

Com a President de la Generalitat, he resolt el següent:
ART. 1. Els Departaments del Govern de la Generalitat de Catalunya seràn els se-

güents: Justícia i Dret, Governació, Finances, Cultura, Agricultura i Economia, Sanitat i 
Assistència Social, Treball i Obres Públiques.

ART. 2. Nomeno Conseller de Justícia i Dret, el senyor Pere Coromines i Montanya; 
Conseller de Governació el senyor Josep Irla i Bosh; Conseller de Finances, el senyor 
Carles Pi i Sunyer; Conseller de Cultura, el senyor Ventura Gassol i Rovira; Conseller 
d’Agricultura i Economia, el senyor Joan Selves i Carner; Conseller de Sanitat i Assistèn-
cia Social, el senyor Josep Dencàs i Puigdollers; Conseller de Treball i Obres Públiques, 
el senyor Francesc X. Casals i Vidal.

ART. 3. Des de la data d’avui, delego, temporalment, les funcions executives que em 
corresponen segons l’Estatut de Catalunya i són delegables, d’acord amb l’art. 14, en el 
Conseller de Finances, senyor Carles Pi i Sunyer.

ART. 4. Aquest Decret es comunicarà al senyor President del Parlament de Catalunya.

Palau de la Generalitat, 24 de gener de 1933 
Francesc Macià

decret

Butlletí Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, núm. 2, 

28 de gener de 1933
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Com a President de la Generalitat, he resolt el següent:
ART. 1. Nomeno Conseller de Justícia i Dret, el senyor Pere Coromines i Montanya; 

Conseller de Governació el senyor Pere Mestres i Albet; Conseller de Finances, el se-
nyor Carles Pi i Sunyer; Conseller de Cultura, el senyor Ventura Gassol i Rovira; Con-
seller d’Agricultura i Economia, el senyor Joan Ventosa i Roig; Conseller de Sanitat i 
Assistència Social, el senyor Josep Dencàs i Puigdollers i Conseller de Treball i Obres 
Públiques, el senyor Martí Barrera i Maresma.

ART. 2. Nomeno en virtut de la facultat que em confereix l’apartat segon de l’art. 46 
de l’Estatut Interior de Catalunya, Conseller sense Departament el senyor Miquel San-
taló i Parvorell.

ART. 3. En ús de les facultats que em reconeix l’art. 14 de l’Estatut de Catalunya, de-
lego temporalment les funcions executives en el Conseller senyor Miquel Santaló i Par-
vorell.

Barcelona, Palau de la Generalitat, a 4 d’octubre del 1933 
Francesc Macià

decret

Butlletí de la Generalitat de Catalunya, 
núm. 102, 5 d’octubre de 1933
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17. Mort de Macià

Catalans!
L’honorable senyor Francesc Macià, President de la Generalitat de Catalunya, és 

mort.
Cridat per la nostra Llei a substituir-lo interinament, el meu primer acte no pot ésser 

altre que l’homenatge emocionat a l’home que acaba de deixar-nos, després d’haver 
personificat, en una etapa de responsabilitat i de perills, tota la voluntat de recobra-
ment que glatia a les entranyes de la nostra pàtria.

La seva figura viril, amarada d’una suggestió poderosa, resta des d’ara gravada en la 
nostra història amb un relleu que els anys no faran sinó purificar i enaltir.

Espero que tots els catalans sabran, en aquesta hora de dol nacional, retre al Primer 
President de la Generalitat el tribut que mereix per les seves altes virtuts, els seus grans 
sacrificis i l’amor ardent amb què va estimar Catalunya.

Palau de la Generalitat, 25 de desembre de 1933 
El president interí de la Generalitat de Catalunya 
Joan Casanoves

El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya compleix el tristíssim deure de fer 
saber als catalans la nova dolorosa que l’Honorable Francesc Macià, Primer President 
de la Generalitat restaurada, GUIADOR DEL POBLE, ha mort a les 11 d’avui voltat de la 
família, dels amics, i de l’emoció profunda de tots els catalans.

Ell consagrà a Catalunya la seva llarga i noble vida, acabada als 74 anys.
Ell va dur amb audàcia a la realitat els ideals d’una centúria de renaixença catalana 

i, per obra seva, els somnis dels nostres poetes, les doctrines dels nostres pensadors, 
els programes dels nostres polítics i els sentiments dels nostres ciutadans, han pres la 
forma viva de les noves institucions autonòmiques.

Ell ha estat la voluntat alliberadora de Catalunya.
Home de gran cor i de gran coratge en totes les hores de la vida i en l’hora de la 

mort, Francesc Macià, defensor dels que sofreixen i treballen, deixa a Catalunya l’alt 
exemple de les seves virtuts cíviques i l’heretatge gloriós de la llibertat nacional.

comunicat del govern 
interí de la generalitat

La Humanitat, 26 de desembre de 1933

comunicat del consell de la 
generalitat al poble de catalunya

La Humanitat, 26 de desembre de 1933
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Davant el cos fred i els ulls closos i el cor que ja no batega, Catalunya, en l’aflicció 
d’aquesta gran dissort, plorarà l’immortal fill seu que li ha donat la llibertat nova. I tots 
els catalans afirmarem la decisió infrangible de mantenir, defensar, consolidar i com-
pletar l’obra que ell deixa en morir. Aquesta és la darrera voluntat de l’Honorable Presi-
dent Francesc Macià.
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18. sessió necrològica en memòria del primer 
president de catalunya

(El senyor Secretari dóna lectura a les tres comunicacions següents:)

Honorable senyor: 
Per al compliment del que disposa l’Estatut interior, el Consell executiu de la Gene-

ralitat us fa saber, amb el més greu dolor, la mort del President de Catalunya En Fran-
cesc Macià i Llussà, i us tramet l’acte del traspàs llevada pel Conseller de Justícia i Dret. 

Barcelona, 25 de desembre del 1933  
El Conseller Primer, M. Santaló 

Honorable senyor President del Parlament de Catalunya 
Honorable senyor: 
Havent ocorregut la mort de l’honorable senyor Francesc Macià i Llussà, m’escau, 

tal com prescriu l’article 44 de l’Estatut interior de Catalunya, l’honor tristíssim d’ocu-
par interinament la Presidència de la Generalitat de Catalunya i de pregar-vos alhora 
que, també amb caràcter interí, us feu càrrec de la Presidència de la Cambra. 

Palau de la Generalitat, 25 de desembre del 1933  
El President interí de la Generalitat, Joan Casanovas 

Honorable senyor Vice-President Primer del Parlament de Catalunya 
Honorable senyor: 
Tinc l’honor de comunicar-vos que, com a conseqüència de la defunció de l’honora-

ble President de Catalunya senyor Francesc Macià i Llussà, i en compliment del que dis-
posa l’article 44 de l’Estatut interior, m’he possessionat interinament, en el dia d’avui, 

Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya, núm. 138, 

sessió extraordinària del dia 
29 de desembre de 1933
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de la Presidència de la Generalitat i he confirmat en llurs càrrecs els senyors Consellers 
que componen el Consell Executiu, mantenint la delegació de les funcions executives a 
favor de l’honorable senyor Miquel Santaló i Parvorell. 

Així mateix he confirmat en llurs càrrecs els senyors Comissaris Delegats de la Ge-
neralitat a les comarques de Girona, Lleida i Tarragona. 

La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i efectes. 
Visqueu molts anys.

Barcelona, Palau de la Generalitat, a 25 de desembre del 1933  
El President interí de la Generalitat, Joan Casanovas 

Honorable senyor Vice-President Primer, President interí del Parlament de Catalunya

(Parlament de l’honorable President interí de la Cambra, senyor Jaume Serra i Húnter.)

El Sr. PRESIDENT: 
Aquestes tres comunicacions expliquen a bastament l’actuació meva durant aquests 

dies, perquè, segons preceptua l’Estatut Interior, el Vice-President Primer ha de fer-se 
càrrec interinament de la Presidència de la Cambra. I des d’aquest moment, el Parla-
ment s’ha associat a tots els actes que han tingut lloc per tal de manifestar el condol 
per la mort del Primer President de la Generalitat de Catalunya.

La Mesa ha tramès aquest condol al President interí de la Generalitat i a la família 
del plorat President; i al mateix temps ha comunicat la trista nova als senyors Diputats 
i els ha pregat llur assistència a l’enterrament. I també ha obtingut que, en ordre als ac-
tes del dia de l’enterrament, hagi restat uns minuts davant del Parlament el cadàver de 
Francesc Macià per tal de dipositar sobre el seu fèretre una corona.

Aquesta sessió necrològica ha estat convocada —aquesta ha estat almenys la me-
va intenció— perquè el poble pogués veure que el Parlament, que va elegir President 
el senyor Macià, sabia honorar la memòria de l’home que tant va estimar-lo. Aquesta 
Presidència creu, doncs, interpretar el sentiment dels Diputats que formen els diferents 
sectors de la Cambra, i que d’una manera que podem dir-ne total van assistir a l’acte 
de l’enterrament, convocant aquesta reunió per tal de donar una forma ben concreta 
i definitiva que resti en l’esdevenidor com un tribut al Primer President de la Catalunya 
autònoma.
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El Parlament en aquest acte, té, sens dubte, per així dir-ho, un dret de primacia, per-
què Francesc Macià no sols era Diputat en aquest Parlament, sinó que el càrrec que 
exercia, la suprema magistratura de Catalunya, la devia precisament a la voluntat i a la 
proposta d’aquest Parlament, ja que, com tots els senyors Diputats saben, en aquest 
mateix saló el 14 de desembre de l’any passat fou elegit per a ocupar el càrrec que com-
porta la direcció màxima de la política de Catalunya.

I fins en el retard en convocar aquesta Sessió —jo no he d’amagar-ho— han pesat 
en mi mòbils de caràcter sentimental. He deixat passar quaranta vuit hores des de la 
data o el moment de l’enterrament, i aquesta sessió s’ha convocat en un moment en 
què els sentiments unànimes de condol a Catalunya commouen encara totes les nos-
tres contrades.

I no és sols Catalunya, el poble adolorit. Ho són també aquelles altres terres d’Ibèria 
que ell en deia terres germanes. Ho són tots els que, catalans i no catalans, compartiren 
amb ell les penes de l’exili. I són molts els pobles d’arreu del món que s’han associat a 
aquest condol nacional nostre. Sí; pot dir-se que la mort de Francesc Macià ha fet vibrar 
l’ànima de molts pobles, i sobretot la d’aquells que, per condicions especials de la se-
va història, estan lligats a nosaltres o que senten també aquesta pena de no haver en-
cara pogut conquerir la seva íntegra llibertat. De tots s’han rebut proves inequívoques. 
I crec que, en aquestes proves, hi hem de veure nosaltres, no solament l’avinentesa del 
moment, sinó també un testimoni de consideració i fins d’amor a la nostra Catalunya.

Les dates del 14 de desembre del 1932 i 25 de desembre del 1933, són, en la història 
de Catalunya i, sobretot, en la història del nostre Parlament, dues fites inesborrables 
i dos moments de màxima intensitat patriòtica.

No és hora ni és aquest el lloc ni sóc jo tampoc qui ha de parlar de la seva obra; que 
la sensibilitat no és una bona guia de la intel·ligència, ni tinc jo autoritat suficient per a 
fer el seu elogi. No és aquest, moment d’exposar ni de valorar, sinó que és el moment 
de constatar un fet innegable: homenatgem un home que representa la unitat de tot un 
poble que va camí del seu esdevenidor.

Unes paraules del President traspassat, valdran molt més que qualssevol altres 
mots matisats per l’emoció del moment i fins també subratllats pel dolor que tots 
sentim. Francesc Macià va pronunciar aquestes paraules, el dia de la seva elecció, en 
aquesta Cambra. Escolteu-les: «Jo he cregut sempre en Catalunya i en el seu triomf per 
damunt de tot. Cap pàtria no pot morir mentre tingui fills que la sentin amb força, que 
li donin si cal la seva vida.

»Accepto l’alt càrrec que em doneu. Ho accepto, perquè així, en cada moment, puc 
ésser el fidel servidor, el primer servidor de Catalunya. Ho accepto amb joia, perquè com-
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prenc i em faig càrrec de la responsabilitat que això representa. Jo em faré càrrec de tots 
els afanys, de les aspiracions, dels dolors i fins de les il·lusions del poble de Catalunya.»

I us diré com a glossa darrera d’aquestes paraules: Francesc Macià, símbol de Cata-
lunya, per uns, realitat que tradueix íntegrament una ideologia per altres; primer Presi-
dent de la Catalunya autònoma, per tots; la seva vida és com una conjunció de la idea-
litat perenne que guia tots els grans homes, i per nosaltres és també una manifestació 
del seny característic de l’ànima catalana.

Jo us ofendria, senyors Diputats, si volgués indicar-vos que us féssiu càrrec de la 
solemnitat d’aquest acte. Doneu a aquestes consideracions meves la interpretació i 
l’abast que la Cambra estimi adient, en el ben entès de que el que acordi sigui una cosa 
digna del nostre President, de la seva pàtria, de la nostra pàtria, Catalunya!

(L’honorable senyor Conseller Primer manifesta que en nom del Govern parlarà el se-
nyor Ventura Gassol, Conseller de Cultura.)

El Sr. CONSELLER DE CULTURA: 
Senyors Diputats: fa un any i pocs dies que en aquesta capçalera del banc roig del 

Govern de Catalunya, s’aixecava la figura per tots inoblidable del que ha estat el primer 
President de la Generalitat  de Catalunya.

No caldrà que digui res, per evocar-vos la figura de Francesc Macià, perquè tot quan 
diguéssim  en aquestes hores solemnes resultaria feble al costat de la imatge que en 
servem. Em sembla que l’hi veig encara, pàl·lid com estava l’altre dia, al llit de mort, de 
tan ple com devia estar del sentit que tenia el moment històric que ell estava vivint.

Fou en aquella ocasió que el President de la Generalitat de Catalunya parlava amb 
una paraula plena de ressons històrics, comparant aquesta assemblea que ell inaugu-
rava, amb l’antiga assemblea d’aquella Junta de Braços de Catalunya, la darrera vega-
da que es reunia —com ell deia aquí— per acordar la guerra contra l’usurpador de les 
nostres llibertats, de mala memòria, Felip V. 

Però per a no donar solament un to negatiu a les seves paraules no sols es va cenyir 
a parlar de coses adverses, sinó que en Macià va desgranar aquí una sèrie de records 
en els que no hi mancava cap dels homes il·lustres de Catalunya. No s’oblidà dels lite-
rats, no s’oblidà dels polítics, ni dels que han portat els moviments socials a Catalunya. 
I dintre de cada matís no oblidava cap nom, fos del color i fos del Partit que fos.

Jo recordo que partint de Ramon Llull acabava amb els poetes i amb els literats con-
temporanis de Catalunya. Partint dels comtes fundadors acabava amb aquell del qual 
fou dit que era el seny ordenador de Catalunya, en Prat de la Riba. I entre els promotors 
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dels moviments socials, partint dels més antics no oblidà les figures per ell com per nos-
altres molt estimades del Doctor Martí i Julià, d’en Layret i d’en Seguí. I ho deia d’una 
manera com per a donar la sensació que en la tradició dels pobles tothom hi ha d’ésser 
comptat, figurant-hi tot el que representi un matís o una característica de la seva ànima.

A mi em semblava, sentint-lo, que anava formant com una mena d’arc de la tradició 
de Catalunya. Esculleixo la imatge de l’arc, perquè és de tal naturalesa que una pedra 
n’ha d’aguantar l’altra. Avui, jo tinc la sensació de què en aquell arc que Francesc Macià 
estenia sobre el Parlament de Catalunya amb els records de la història passada del nos-
tre poble, avui, som nosaltres els que hi posem una altra pedra. Què dic nosaltres, és 
la mort que l’hi ha afegit. I aquesta nova pedra té el color de les més representatives de 
les altes figures que ha tingut Catalunya. Jo n’anomenaria una que té molta semblança 
amb la d’ell: la d’en Pau Claris. La que avui hi afegim és la pedra que figurarà dintre de 
la història de Catalunya amb el nom, avui ja gloriós, de Francesc Macià.

Difícil encàrrec amb què m’ha honorat el Govern, germà Conseller Primer. Jo, en dir-
m’ho, us he de confessar, vaig tenir una íntima il·lusió perquè em creia amb el deure 
de dir, en l’ocasió més solemne que pogués, tota l’emoció i tot l’amor que jo sento per 
aquest home exemplar que es digué Francesc Macià. Però jo us he de dir, companys, 
que, avui, gairebé me’n empenedeixo. Tenia molta raó el senyor President del Parla-
ment, quan deia que no és la sensibilitat la millor guiadora de la intel·ligència. I quan 
es tracta de la pèrdua d’un amic tan amat, irreparable, i tan recent, aquesta sensibilitat 
encara falla molt més. En la mort dels amics estimats passa que, mentre el temps no 
ha vingut a guarir les nostres ferides i a suavitzar els records, sembla que encara que 
l’esperit d’aquell amic estimat i absent s’hagi desencarnat del cos, el cos i la seva pre-
sència material no hagi desencarnat encara per nosaltres i pels amics que l’enyorem i 
el plorem.

Quan dic això, tots ho comprendreu. Per a mi, Francesc Macià era una mena de pa-
re. Però la intimitat del sentiment que hi havia entre els dos, era més íntima encara que 
la d’un pare. Havia passat tantes hores amb ell durant aquell exili que no acabava mai, 
que del respecte que inspira un pare, sense adonar-me’n passava a la confiança que 
inspira un germà a un altre germà. I és que tant ell com jo sentíem sovint la necessitat 
d’esplaiar espiritualment tots aquells sentiments que teníem de tristesa i de pena, de 
no poder tornar a Catalunya.

Per això, ara, en parlar d’ell jo no sé desprendre’m d’aquesta part material. Em sem-
bla encara que sento la tebior fervorosa de la seva presència, cosa estranya, trobant-me 
aquí, en el Parlament de Catalunya, per no  sé quina mena de fenomen de records que 
s’entrelliguen, l’evoco més aviat en aquells moments que en els d’ara, i en aquelles ter-
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res hospitalàries on passàrem les hores de l’exili. La seva figura se’m presenta ara per 
aquells carrers de París i per aquells boscos tan dolçament hospitalaris de Brussel·les 
que tantes hores ens havien suavitzat i per aquelles terres d’Amèrica on havia anat a 
portar la bona nova de la Catalunya que s’atansava. I recordant-lo ara d’aquesta mane-
ra, així com quan érem allà enyoràvem Catalunya, ara, jo, en aquests moments, deixeu-
me que us ho digui, enyoro l’exili. A l’exili el tenia al costat, i tenir l’Avi, a l’exili era com 
tenir Catalunya. Ell l’estimava tant, estava tan amarat del sentiment català i en tenia tan 
plenes totes les seves paraules, que anar amb Macià pel món era com anar amb Ca-
talunya. I aquest és el mèrit de Macià, que quan va deixar la pàtria, no la va deixar pas 
per fugir, sinó que la va deixar per anar-la a propagar per tot el món i preparar així els 
camins de la que ja tenim.

En parlar de la figura de Macià si hi penseu tots els que l’heu conegut de prop, veu-
reu que si hi ha un cas de més íntima relació, més d’acord i d’una harmonia més abso-
luta entre la cosa exterior i la interior, entre l’espiritualitat i la figura, trobareu que aquest 
és el de Francesc Macià.

I això que no semblés que ho dic per fórmula purament literària, no. Ho dic amb to-
ta intenció. Sempre, quan es dóna aquest cas d’acord entre la figura externa, el posat ex-
tern i la fesomia espiritual i interior d’un home, ultra l’afecte que hi pugui tenir natural-
ment la figura material, hi tenen un gran afecte tots els seus actes morals. És en aquells 
homes que sempre parlen amb sinceritat, que no volen ocultar res, que tenen l’ànima 
als llavis, que aquesta harmonia entre la part visible i la interior és perfecta com passava 
en el President Macià. Aquell fons de romanticisme i de somni que tenia el cor d’en Ma-
cià, que de vegades, essent un home tan sever com era, li donava aire d’infant; aquell 
fons de somni del gran Macià, era revelat per aquella mirada tan clara, forta i sincera, 
que sempre podia mirar i aguantar de cara a cara, tant si parlava amb un amic com si 
parlava amb un enemic, per als quals ell sempre havia tingut tots els respectes. Aire de 
somniador i d’idealista i d’alt romàntic, que venia completat pel seu gest, per la seva lí-
nia, pel seu braç, i per tota la seva figura que tenia tot l’aire i tot el ritme de l’home rea-
litzador d’aquest somni que va ser el que va informar tota la vida i tots els actes de Ma-
cià. I aquesta semblança externa d’en Macià, d’home sincer, d’home idealista, no podeu 
imaginar-vos el gran bé que ha fet a Catalunya. Macià tot ell era simpatia; Macià era un 
home transparent; l’ànima li sortia pels ulls i per tot el seu cos. Anant pel món —jo us 
ho puc dir—, de vegades taciturn com estava i parlant poc com ell parlava, auster i sobri 
com era d’expressió, amb la seva sola presència i el seu pas per les nacions estrangeres 
deixava un rastre de simpatia que no es deturava en la seva alta figura, sinó que arribava 
a Catalunya. «Quina testa —em deien sovint a França—, quina mirada la d’en Macià, 
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quin home més idealista.» I de vegades no havia dit gairebé res, només havia passat, 
havia fet un petit comentari. En Macià, amb la seva presència, era com una mena de se-
nyera espiritual de Catalunya que anava pels pobles estrangers a presentar i a fer conèi-
xer i a internacionalitzar el problema del nostre poble. Per això, a tot arreu on va passar, 
va deixar grans amics, no ja d’ell, sinó de Catalunya. Com us deia, a França, les primeres 
figures: Henry Torres, Paul Valéry, Vielé Griffin, Comtesse de Noailles, Romain Rolland; 
tots els intel·lectuals de França, quan es va produir el procés contra Macià, tots varen 
demanar per anar a retre homenatge a aquest cavaller de l’ideal que tots els francesos 
admiraven i varen publicar aquell manifest cèlebre, que tots vosaltres coneixeu, d’adhe-
sió a la figura augusta d’en Macià i d’adhesió als problemes de la nostra Catalunya. A 
Bèlgica eren el mateix, Vandervelde, Piérard i Deauville. A l’Argentina, el doctor Palacios 
i així per tot arreu. Macià, què no havia de produir dintre de Catalunya! És aquest do de 
gents que tenia, és aquesta mena d’efluvi de sentiments, és aquesta mena d’atmosfera 
de cosa gairebé mística, que en visitar els pobles de Catalunya feia pensar en aquelles 
figures bíbliques que al seu pas agitaven el fons més interior de les ànimes. Jo ho ha-
via constatat, alguna vegada, acompanyat d’amics de fora. Deauville, l’escriptor belga, 
ho escrivia arribant a Bèlgica, i deia: «Aquestes escenes que es produeixen amb en Ma-
cià, de dones que van allí a fer-li besar els fills, d’homes que van allí purament per tocar 
les seves robes, d’aquestes escenes —deia Max Deauville— fan recordar les escenes 
d’aquell gran Mestre que es digué Crist i que en passar pels pobles commovia els cors i 
feia que tothom sentís propòsits d’ésser bons, i d’estimar la llibertat i la justícia».

No vull ara entretenir-me massa en les dades històriques de la vida de Macià. La 
part històrica la coneixeu tots vosaltres i la coneix tot Catalunya. I la història política 
d’en Macià va des de la crema de La Veu de Catalunya i del Cucut —cosa que li va cos-
tar la carrera perquè ell va ésser l’únic dels militars que no  va voler aprovar aquell acte 
de barbàrie als quals aleshores ens tenien tan acostumats—, fins a la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, passant per la Solidaritat Catalana, passant per l’Assemblea de 
Parlamentaris i passant per tota aquella època llarguíssima del seu exili que culminà en 
l’intent de Prats de Molló. Intent que em plau ara recordar en aquesta hora també histò-
rica per Catalunya, però fracassant i tot, va internacionalitzar el problema de Catalunya.

Què voldríeu que comentés jo de l’exili d’en Macià? Les coses i els fets externs, tots 
els sabeu. El procés de Prats de Molló el va conèixer tot Catalunya i el va conèixer tot el 
món. Jo, però, sí que us diré una cosa íntima de la vida d’en Macià, i és que totes les vir-
tuts a les quals ens al·ludia en les hores d’exili es veien exaltades per aquell sentiment 
que ha estat el gran sentiment de tots els grans alliberadors: el sentiment de l’enyoran-
ça. En Macià, aquest home aparentment adust, quan s’enyorava tenia unes tendreses 
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d’infant. I no enyorava purament la terra i el paisatge, sinó que era com aquells poetes 
de les renaixences de tots els pobles que han estat esclaus i han hagut de recobrar la se-
va llibertat: enyorava la realització del seu somni, que era d’alliberar a Catalunya. Jo a 
Macià, en hores ben íntimes, davant de paisatges ben estranys —com més estranys, de 
vegades més, de segur per llei del contrast, que li feien evocar els paisatges de la terra 
catalana— l’havia vist llagrimejar. Jo l’havia vist, a ell que més aviat solia reservar els 
seus sentiments, parlar amb una mena de desesperació com la que tenen els infants 
quan volen una cosa i no poden haver-la. Més d’una vegada s’havia de redreçar per no 
deixar-se endur del sentiment que l’empenyia a venir cap a Catalunya, passés el que 
passés i li costés el que li costés. I aquest propòsit que més d’una vegada estava a punt 
de fer en aquells moments d’enyorança, si no el feia, era perquè sabia que a l’exili, per 
damunt de tots els estats d’esperit havia d’organitzar aquell moviment revolucionari 
que volia portar a cap pel Pirineu i que ell tenia la fe absoluta que havia de reeixir. Enca-
ra que érem pocs, relativament, comparant-nos amb la força amb què havíem de lluitar, 
ell sempre havia cregut en Catalunya, i deia fent la imatge que tots vosaltres els que l’ha-
veu vist més, li deveu haver sentit fer tantes vegades: «Falta l’espurna, falta l’espurna; si 
ve l’espurna tot Catalunya s’aixecarà.» I aquesta era la seva idea, i ell a Prats de Molló, 
no volia fer altra cosa, que això, ajudat amb el fervor de tots aquells joves, amics meus, 
als qual, ara, al fer memòria d’ell, del President, a mi em plau retre’ls-hi el testimoni 
d’homenatge i de fervent amistat. Ell deia: «Si arribem al Pirineu, tot Catalunya s’aixeca-
rà.» I deia també de vegades: «Si poguéssim anar a la plaça de Sant Jaume —com es 
deia llavors— jo proclamaria la República Catalana.» I ell ho deia amb una fe de sant, 
amb una fe que no dubta. Jo us confesso que de vegades l’havia tingut el dubte, i que 
quan ell deia això, pensava: Respondria, Catalunya? I ell ho repetia amb tanta esperança 
que s’encomanava. I així fou; Macià a la primera ocasió que va tenir, des del balcó de la 
Generalitat de Catalunya, va proclamar la República Catalana. Aquesta República Catala-
na que amb tot i només haver viscut tres dies, ha deixat tants records dintre el cor de 
tots nosaltres i sobretot en el d’ell, per l’enorme sacrifici que li costà. Ell ho deia als mis-
satgers que havien vingut de Madrid, quan els feia veure que era el sacrifici més gran 
que havia fet en la seva vida, per no posar en perill no solament la República Catala-
na que ell havia proclamat, sinó també la República d’Espanya.

A l’exili, era tanta l’activitat que desenrotllava en aquest sentit de combatre la Dic-
tadura, que tots ho sabeu, en Macià era l’aglutinant de tots els revolucionaris que hi 
havia a Espanya, des dels comunistes a les dretes republicanes. No hi havia home de 
llibertat que a París no anés a trobar en Macià. Jo veig cares aquí, no he de nomenar-
les, entre els Diputats, que vingueren allí diverses vegades a posar-se en contacte amb 
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aquell home que, tancat i tot en aquell raconet de Bois Colombes, era l’impulsador de 
tots els moviments que anaven a passar aquí a Catalunya i a Espanya, contra la monar-
quia. Amb tots ells va estar d’acord, i més d’un d’ells potser va fracassar, com va passar 
al cèlebre moviment de la nit de Sant Joan, com deia ell, per manca d’audàcia. Jo recor-
do encara que quan vàrem enviar, com missatger per parlar amb ells, amb els que hi 
havia a Tarragona, el meu estimat amic Carner Ribalta, i va parlar amb l’enyoradíssim 
Galán, ell els deia: «Feu el que jo us dic, armeu el poble; si no ho feu així, els guàrdies 
civils us empresonaran; tingueu audàcia.» I semblava com una mena de do que li feia 
endevinar aquestes coses, que vertaderament alguns d’aquests moviments fallaven per 
això, perquè a darrera hora hi havia dubtes, no hi havia aquella decisió que sempre fou 
una de les seves característiques.

I així, any darrera any, seguia lluitant a França d’acord amb tots els elements revolu-
cionaris de Catalunya i d’Espanya amb una tenacitat de voluntat que superava la dels 
mateixos joves. I no solament estava en relació amb ells, sinó que estava en relació 
amb els altres pobles del món afins amb Catalunya. I així al costat nostre sovint hi tení-
em delegats, no sols dels altres pobles d’Ibèria, com d’Euskadi i de Galícia, que també 
tenen dret i volien la llibertat, sinó d’altres pobles del món que havien passat la mateixa 
tragèdia de Catalunya, com era Irlanda. Ara De Valera se n’ha recordat d’aquelles relaci-
ons, que hi havia amb el delegat d’ell a París i ha manifestat el condol a Catalunya, ma-
nifestant aquest fons de solidaritat i d‘harmonia de sentiments que hi ha entre el poble 
irlandès i el de Catalunya.

Fou després de Prats de Molló quan va començar el calvari, diem-ne, d’en Macià. 
Fou a la presó de la Santé de París, on en Macià va donar l’exemple de serenitat i de 
fortitud d’esperit passant per totes les proves que vàrem haver de passar en aquella 
presó de França, i d’allí vingué l’expulsió a Bèlgica, la gran hospitalària. I de Bèlgica 
vingueren els viatges a Amèrica. I a Amèrica vingueren les deportacions de l’Argentina 
i després els empresonaments de Xile. I en Macià passava pel món perseguit per tots 
els jutges, davant dels quals es presentava amb una integritat i amb una exaltació per 
Catalunya, que en convertí més d’un a la nostra causa, fent conèixer al món les arbitra-
rietats de la dictadura i de la monarquia i deixant ben alta la senyera de les aspiracions 
de la pàtria catalana. En això erraven els ambaixadors espanyols, que, preparant-li tots 
aquests processos i totes aquestes intervencions, anaven donant relleu a aquella pro-
paganda interminable que feia en Francesc Macià a favor de les nostres llibertats.

I deixeu que, escurçant, vagi ja al moment en què Macià, ric de tots aquests valors 
dels quals us estava ara parlant i que ja feien d’ell una mena de figura llegendària, com 
vosaltres els d’aquí devíeu saber, i jo pressentia per les invitacions que ens arribaven de 
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Catalunya, la figura de l’alliberador i de l’home que constituïa l’esperança de Catalunya i 
de moltes parts d’Espanya. Arribat aquí a Catalunya, ja sabeu el que passà amb en Ma-
cià. La primera, vegada fou pres d’una manera violent i fou retornat a l’exili, cosa que 
per ell fou una penalitat, però que per Catalunya i per Espanya fou com una mena de 
crit d’alarma de totes les coses que s’atansaven, d’aquella mena d’atropells que havien 
començat i que s’haurien anat estenent a d’altres figures que lluitaven per la llibertat 
de Catalunya i contra la segona dictadura i contra la monarquia, constituint-se llavors 
aquell Comitè pro-llibertat que tants bons fruits va donar i que fou el precursor dels al-
tres moviments que després han vingut i que han culminat en el moviment de la pro-
clamació de la República catalana per boca d’en Macià.

Ell, en venir aquí, a Catalunya, es constituí en el braç executor de tota la tradició ca-
talana i fou el plasmador de la nova Catalunya. El que donà forma a totes les coses que 
d’una manera literària havien cantat els renaixentistes i havien ordenat els polítics. Calia 
l’home d’acció, calia l’home que imposés totes aquelles coses i institucions ja creades i 
filles de la tradició catalana. I era tan evident que calia, que sense aquest home d’acció, 
doblat de gran somniador, de gran idealista i de gran vident de les coses de Catalunya, 
com ho va demostrar no equivocant-se en totes les coses que havia anunciat, tot el que 
ja s’havia fet era inútil. Obra social, obra política, obra de cultura, sense l’home d’acció 
que aglutinés el poble, que ho sostingués, tot hauria estat un castell aixecat damunt la 
sorra. Mireu, si no, Primo de Rivera, de mala memòria, amb una setmana sola en va 
tenir prou per a destruir totes les institucions magnífiques de cultura que s’havien creat 
a Catalunya. I en Macià —i aquest és el gran mèrit d’en Macià— en arribar a Catalunya, 
amb aquella força de simpatia i d’atracció de multituds que tenia i aquella força de lle-
genda que s’havia creat amb els seus sacrificis personals, aglutinà tot Catalunya i així 
pogué imposar les bases de l’autonomia catalana, del Parlament i del Govern primer 
de la Generalitat de Catalunya.

I ara ve un dels encerts més grans d’en Macià, cosa que li ha estat criticada i que ja 
entra en el terreny de la part política d’aquesta figura tan gran que trigarem anys i anys a 
veure’n una altra, a dintre de la història de Catalunya que nosaltres podrem viure. I, sabeu 
quin és? És quan ell, l’home símbol, l’home estimat de tothom, l’home que rebia l’ho-
menatge de dretes i esquerres, els d’un color i d’un altre color, en lloc de romandre sím-
bol, venerat també per tothom, en Macià funda l’Esquerra Republicana de Catalunya i es 
fa el president de l’Esquerra Republicana de Catalunya. I sabeu per què? No us ho he de 
dir. En Macià sabia que els problemes de Justícia i que els problemes de treball que li in-
teressaven tant que, anant pel món les institucions que anava a veure més eren les insti-
tucions de caràcter social, no es podien resoldre bé sinó amb una orientació esquerrana.
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Els problemes dels treballadors li interessaven tant que a Bèlgica fins volgué baixar 
a llocs perillosos, a les mines per a posar-se en contacte amb aquella gent que treballa 
i que sofreix, cosa que li va donar aquesta alenada d’humanisme, que va portar aquí a 
Catalunya, que fins aleshores semblava que només era patrimoni d’una classe, en Ma-
cià veient tot això, va dir: Sí, catalanista, sí, nacionalista, sí, però no n’hi ha prou. Hi han 
problemes que mai pel camí de la dreta no es poden resoldre. Fins el mateix problema 
de la cultura fóra també encara una cosa purament de privilegi, de no introduir aquesta 
alenada d’esquerrisme que ell va voler donar al catalanisme, que s’acostumava a tenir 
aquí a Catalunya. I aquesta per a mi és una de les seves majors glòries: haver-se des-
près d’aquesta part de veneració que ell hauria pogut tenir de totes les classes i de tots 
els partits de Catalunya.

Ell féu el miracle de desvetllar els endormits. Els uns eren endormits per romanti-
cisme i per coses més o menys de folklore, que jo no blasmo mai, perquè són el camí 
per arribar on hem arribat nosaltres, però sí que si un s’hi queda massa, es retarda 
dintre d’aquest avenç que han de fer els pobles pel camí de la llibertat i de la justí-
cia. A aquests que estaven endormits per aquesta mena de sentimentalisme, sense 
adonar-se’n dels altres problemes vitals de justícia i de caràcter social que hi havien 
a Catalunya, els va portar a aquest camí. A aquells altres que endinsats en un sentit 
contrari en els problemes purament de caràcter social no sentien prou aquest sentit 
de catalanitat els hi féu sentir. Ell creia que totes les coses de Catalunya, fossin del co-
lor que fossin, de dretes, d’esquerres, d’un costat o de l’altre no feien mai por quan 
tenien l’esperit de catalanitat i amb aquest esperit es podien resoldre. Ell féu això; va 
fer sentir els problemes socials als catalanistes i va fer sentir el catalanisme a aquells 
homes que només pensaven amb aquests altres problemes purament socials. Aquest, 
per a mi, és un dels grans triomfs que ha tingut en Macià: haver produït aquella me-
na d’agombolament de tot Catalunya al seu voltant, que va fer que es poguessin tenir 
aquelles votacions tan alçades, gràcies a les quals Catalunya té un Estatut, que no és 
el que ell volia, ni és el que ens havien promès. Ho dic perquè pensem que la part que 
ell no pugui haver realitzat tenim l’obligació de realitzar-la els del seu Partit, els seus 
deixebles, els seus companys que l’hem acompanyat fins l’hora de la mort. Aquest Es-
tatut és la llavor del que ha de tenir Catalunya i que amb la memòria d’ell, pels camins 
d’harmonia, que aquests són els que jo crec que imperaran, hem d’anar imposant 
fins a tenir la plenitud de les nostres llibertats. En Macià, catalans, Diputats companys 
meus, va consentir el canvi del nom de República Catalana pel de Generalitat de Cata-
lunya, com si li arrenquessin un tros de la seva ànima. Però la República Catalana no 
la va matar ni la va ofegar, que la duia viva dintre del cor i la predicava a cada moment 
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que se li presentava, en un sentit, no d’isolament, sinó d’humanisme i de federació 
de tots els pobles ibèrics, l’únic que pot assegurar del tot la República, honorables Di-
putats que m’escolteu, l’únic que desfà aquesta unitat artificial, d’Espanya, que és un 
perill per a la República. Ell —jo ho vull dir, perquè era la seva voluntat— la portava 
viva al cor aquesta República Catalana, germana de les altres Repúbliques, que ell es-
perava i que ell volia ajudar a què naixessin dintre d’Espanya. I la duia al cor, perquè 
ell sempre deia que podien arribar tres moments en què la República Catalana podia 
ésser la garantia, no purament de Catalunya, sinó una mena de port de salvació per a 
tots els republicans germans nostres d’Espanya. I aquests tres moments, sabeu quins 
eren? Si venia una dictadura, que no la volia tolerar; si venia un intent de restauració 
de la monarquia, que tampoc, com és natural, la volia tolerar, i si venia la més petita 
retallada de l’Estatut de Catalunya. Sempre deia que l’havíem de defensar com fos, 
perquè a la que deixéssim tocar un fil de roba de la llibertat de Catalunya, de mica en 
mica l’aniríem perdent tota i foren inútils tots els esforços de tantes generacions com 
s’han tingut de fer per arribar a l’Estatut que tenim avui i a aquest Parlament i a aquest 
Govern de Catalunya.

I ara deixeu que m’aprofiti d’aquest lloc com d’una mena d’altaveu ben alt, que 
s’aixeca per damunt de Catalunya per a dir a tothom que la memòria de Macià, plena 
d’exemples en tants sentits, ha de servir a tots els catalans perquè no perdem un sol 
moment la fidelitat a la doctrina que ell ens ha llegat. Ell deia una frase sovint, que a 
mi me’n feia endevinar una altra, i això, companys de l’oposició, deixeu que també us 
ho dirigeixi a vosaltres d’una manera especial, no perquè no us hagi adreçat les altres 
coses, sinó per a cridar-vos ara d’una manera especial l’atenció. Oposició, sí; oposició, 
sí, tan radical com vulgueu, però positiva, que faci possible la convivència, i no faci im-
possible la col·laboració que havia de salvar Catalunya si mai arribés algun perill per 
les llibertats que li han estat ja reconegudes. Ell deia: «Catalunya caigué lluitant i amb 
sang, i per això Catalunya s’ha pogut tornar a redreçar, perquè morí d’una manera dig-
na. Només els pobles que cauen d’una manera digna, arribada llur hora, es tornen a 
redreçar. Treballem tots, doncs, cada un al seu camp. Els socialistes dintre del socialis-
me, els conservadors dintre del conservadorisme, els d’esquerra dintre de l’esquerris-
me. Esforcem-nos i lluitem perquè mai per mai, encara que vinguessin violències terri-
bles, po gués dir que hem caigut, no per un fet de sang, no per un fet de violència, sinó 
per un fet de discòrdia, de no saber-nos entendre, de no saber-nos cohesionar per a 
fer cada dia més forta aquesta Catalunya nova que nosaltres hem d’empènyer i pel fu-
tur de la qual hem de sofrir encara i hem de treballar tant. I això no purament pensant 
en Catalunya, sinó pensant també amb els altres pobles d’Espanya que com nosaltres 
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tenen dret a tenir llur llibertat, i que la tindran, i pensant també amb el món, que és 
aquest el sentit universalista i humil que hem de donar al nostre nacionalisme».

Macià, en aquest sentit, no ha mort. Moren els homes que no deixen res; moren els 
homes que darrera seu només deixen el buit i el mal exemple. Els que deixen una obra 
no moren mai, queda la seva obra. I quan només la deixen començada, encara poden 
morir menys. Els que quedem, els hereus, no hem d’ésser purament hereus de les co-
ses positives i dels avantatges materials i espirituals que ens hagin pogut llegar, sinó 
també d’aquelles dolors i d’aquelles sofrences que ha de costar fer créixer allò que els 
nostres avis i els nostres pares, plantaren. Aquest és el sentit de tradició que es té a la 
pagesia catalana, on veieu, de vegades, cultivada tota una muntanya d’una manera que 
la sola preparació que s’hi ha hagut de fer ja exigeix la vida d’una generació que ha tre-
ballat amb generositat per aquells que han de venir. Pensem en aquesta doctrina dintre 
de la cosa política, i acabem l’obra que Macià ha començat per a Catalunya. Per això 
no ens hem de plànyer, per això quan vingui el plor l’hem d’ofegar, perquè Macià no és 
mort. La mort dels grans sembradors d’ideal no és tal mort, no és una fi, al contrari, de 
vegades fa semblar que és una mena d’apoteosi. Davant de Macià no hi pensava ningú 
en la mort! Es veien arremolinades al voltant de la seva pàl·lida figura totes les gestes 
que ell havia fet i tot allò que ell pensava fer per a Catalunya.

Ara, en fer sentir el dol que té el Govern, en nom vostre com m’haveu demanat, 
m’he esforçat en fer-ho de la millor manera que es pot fer sentir el dol per un home 
com Macià, que és fent l’elogi amb tota l’exaltació que a hom li és possible. Deixeu, 
doncs, que acabi aquestes paraules —que ja em perdonareu si m’han sortit una mi-
ca desordenades i degut, potser, a l’estat en què em sento en aquest moment, de salut 
i d’à nima. Deixeu que li dirigeixi la meva darrera salutació: que voldria que amb mi li di-
rigís tot Catalunya: Macià —li diria, tractant-lo de tu, com a aquells que han passat ja a 
la immortalitat— jo, que t’he acompanyat en tots els teus viatges, en el d’ara no t’he po-
gut acompanyar perquè te n’has anat a aquell exili d’on no es torna. Però vés i avença 
tranquil vers la immortalitat, que si aleshores a l’exili era jo sol qui t’acompanyava, ara 
és tot Catalunya que t’acompanya, i que per tu comença a sentir-se, com a nació, també 
immortal. I t’acompanya també el record de les figures més representatives de la Repú-
blica que t’han vingut a retre homenatge.

Ara em vénen a la memòria aquelles paraules que va dir en el discurs que va fer el 
dia del plebiscit de l’Estatut de Catalunya, que no semblen sinó la profecia de la mort 
que ens l’havia de robar. En elles hi veureu tota aquella senzillesa de cor que el feia es-
timar tant de la gent pobra i humil. Aquella senzillesa de cor que a mi de vegades m’ha 
fet pensar tant per damunt de les lluites apassionades de la política, pel molt que el fa 
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semblar a una altra gran figura també amiga dels humils que, tot i essent d’un estat tan 
diferent al seu estat, era també tan estimat per la multitud. Em refereixo a aquell ho-
me també perseguit i també tan bo que es digué Mossèn Verdaguer. L’un era capellà i 
l’altre era home laic, però el poble no ho distingia; els estimava als dos, perquè els dos 
eren bons i els dos estimaven el poble, que això és el que hem de pensar. El poble de 
Catalunya ha cregut amb Macià amb tanta fe perquè ell, amb la mateixa fe, sempre va 
creure amb el poble de Catalunya.

I deien així aquelles paraules: —«Catalans: Tanta és la meva alegria, que voldria poder 
mostrar-vos el cor. Estic content, satisfet. Demano només tenir vida per arribar a veure 
la constitució del Parlament de Catalunya i l’establiment del Govern de la Generalitat.»

Doncs descanseu en pau, Francesc Macià, primer President de la Generalitat de Ca-
talunya, que ja ho heu vist i que de vós es pot dir el que no es pot dir de gaires homes, 
que heu mort havent complert allò que era el vostre ideal, que heu mort havent com-
plert la vostra missió. Reposa en pau, doncs, amic de l’ànima, germà d’exili i de viatges, 
germà de sofrences i de somnis. Reposa en pau, que Catalunya vigila.

(Discurs del senyor Companys en nom de la Majoria d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya.)

EI Sr. COMPANYS:
Unes parades breus, senyors Diputats, per tal d’associar-me, en nom de la majoria 

d’Esquerra Republicana, a l’homenatge que en nom del Govern ha expressat, amb pa-
raules emocionants i eloqüentíssimes, el nostre estimat company senyor Ventura Gas-
sol, hem demanat l’ús de la paraula.

Nosaltres hem tingut l’orgull de què Francesc Macià fos el President de la nostra or-
ganització política, encara que el seu nom rebassa tota mena de partidismes, i més en 
els actuals moments; i nosaltres seguirem els seus ensenyaments i haurem de procurar 
seguir amb la pobresa dels nostres mitjans i condicions les seves virtuts incomparables.

Tot Catalunya s’ha cobert de dol per la mort de l’alliberador de la nostra terra. Tot 
Catalunya ha manifestat el seu condol intens i s’ha palesat com la figura exquisida, dol-
ça i cavalleresca de Francesc Macià havia penetrat en l’ànima popular; però creiem que 
el moment més impressionant va ésser el moment de la nit del dilluns, quan una mul-
titud inacabable s’aplegava formant cues que es recargolaven pels carrers que conduei-
xen a la Generalitat, com una estampa històrica inesborrable que dóna a l’home que ha 
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produït aquella manifestació, la figura no ja d’un cabdill nacional, sinó una figura sim-
bòlica que el temps no produeix sinó després de llargues centúries. Ha mort Francesc 
Macià i hem enterrat les seves despulles, però el seu exemple i el seu esperit han d’ani-
mar les nostres resolucions. El que caldria que enterréssim, si fes falta, haurien d’ésser 
els apassionaments, els personalismes, les apetències, les morbositats polèmiques. I 
en aquestes hores de dolor, a tots els catalans els allarguem la mà; i als homes republi-
cans i catalanistes, als homes d’esquerra que senten afanys de reparacions socials, els 
hem d’estrènyer sobre el nostre cor per a realitzacions futures, i per a lluites immediates.

Catalunya avant, sobre el fèretre de Francesc Macià, seguint les seves petjades, ens 
hem d’assecar els ulls, i hem de tenir un optimisme ple i un crit molt interior de «Visca 
la Pàtria immortal!», la Catalunya de destins gloriosos en el concert dels pobles lliures, 
agermanada, solidaritzada amb l’esforç de tots els homes per a trobar fórmules superi-
ors de pau i de justícia. He dit.

(Discursos dels senyors Abadal, Romeva, Lloret, Ruiz i Ponseti, Lluhí, Simó i Bofarull i Mo-
ra, en nom de les respectives minories.)

El Sr. ABADAL:
Senyors Diputats: En nom de la Lliga Catalana m’aixeco per adherir-me a les adhesi-

ons de sentiment i dol d’aquesta Cambra per la mort del Primer President de la Gene-
ralitat de Catalunya, Francesc Macià. Ell era la més alta representació de Catalunya. Per 
això, durant la seva vida nosaltres ens hem descobert sempre respectuosament davant 
d’ell: i en el moment de la seva mort, li dediquem un pietós record.

No és aquesta l’hora de judicar la seva actuació, perquè aquest judici pertany 
a la història, i la història, quan arribi el moment, serà la que farà el judici definitiu.

Durant la seva Presidència, s’ha establert l’Estatut de Catalunya, i durant la seva Pre-
sidència, al mateix temps, ha renascut aquest nostre Parlament, rebrot d’aquell Parla-
ment que en els temps més gloriosos de la nació catalana, era, no sols el símbol de les 
nostres llibertats, sinó la primera institució d’Europa que fonamentà en la llibertat la vi-
da dels pobles. I aquests dos fets transcendentals van units al nom del President Fran-
cesc Macià; i sempre que la història parli d’ell, parlarà també del Primer President de la 
Generalitat de Catalunya.

No voldríem deixar d’observar dues circumstàncies que han ocorregut en ocasió 
de la seva mort: per una banda, la més alta representació de l’Estat, el President de la 
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República Espanyola, ha vingut a retre homenatge davant de les despulles de Macià, 
President de la Generalitat de Catalunya, juntament amb representacions de diferents 
partits espanyols, fent constar d’una manera solemne que l’Estatut en què hi ha el prin-
cipi de les nostres llibertats, és ja una cosa irrevocable, cosa irrevocable que no demana 
res més que les ampliacions que li calguin perquè ens puguem governar en la forma 
que més ens convingui. Per altra banda, l’actitud admirable del nostre poble, que mal-
grat el seu fons individualista, virtut i defecte a l’hora de la nostra raça —que en quant 
és virtut hem d’impulsar, i en quant és defecte hem de corregir—, i malgrat del llevat 
d’anarquisme d’algunes de les capes socials, ha reconegut la dignitat de la jerarquia i 
la necessitat de què existeixi aquesta jerarquia en la direcció de la col·lectivitat; sense 
diferències d’estaments ni de partits, ha seguit el fèretre del Primer President de la Ca-
talunya autònoma, donant-nos a tots nosaltres una lliçó, que com a representants del 
poble haurem d’aprendre: la lliçó de la unió davant de les aspiracions de la pàtria cata-
lana; la lliçó de què hem de treballar fermament perquè per damunt de les diferències 
que siguin imprescindibles dintre de les humanes societats, sapiguem nosaltres sem-
brar i aconseguir la germandat de tots els catalans, perquè, tots units, sempre que sigui 
necessari, prestem el nostre sacrifici a tot el que sigui major progrés i major prosperitat 
de la nostra pàtria catalana.

I ara, nosaltres, cristians, demanem a Déu que oblidi els seus errors, que tots en tenim 
en la vida, i recordi solament els seus mereixements. I que reposi eternament en pau!

(Discurs del senyor Romeva.)

El Sr. ROMEVA:
Senyors Diputats: Jo, en nom de la Unió Democràtica de Catalunya, m’he d’adherir 

cordialíssimament a aquest homenatge que aquí estem retent al primer President de la 
Generalitat de Catalunya.

La figura de Francesc Macià, la personalitat de Francesc Macià, ha estat estimada, 
ha estat venerada i ha estat, a l’ensems, combatuda i discutida. En la seva figura i en la 
seva actuació hi han hagut aspectes sobre els quals s’ha dividit l’opinió dels catalans, i 
s’ha dividit vivament, però, al mateix temps, en altres aspectes de la seva figura i de la 
seva actuació ha tingut un assentiment unànime de tot el poble, ha creat la coincidèn-
cia de tots els catalans i ha posat fins en aquells que més acerbament el combatien, un 
respecte que no acaba aquí, que no es deturava en un mer respecte, sinó que els impul-
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sava una efusió, sentimental que s’ha manifestat en tot el seu esclat en aquesta hora 
solemníssima de la seva mort.

Aquesta veritat de provocar aquesta efusió, de provocar aquesta unió sentimental 
de tots, no solament dels que en un terreny polític eren els seus amics, sinó també dels 
seus adversaris, és el senyal de la seva grandesa, com és el senyal de la grandesa de 
qualsevol home.

Ara la mort l’ha desvestit de totes aquelles coses respecte de les quals, en judicar-
les, nosaltres ens hem de dividir, i ha deixat la seva figura nimbada d’una manera reful-
gent amb la claror d’aquella virtut i d’aquell caràcter que tots estimàvem. Nimbat amb 
aquesta aurèola entra a la història i la història el judicarà. Nosaltres no li podem oferir 
millor homenatge que el de seguir-lo amb aquell fervor, amb aquell entusiasme i amb 
aquell amor exaltat que ell sentia per Catalunya. No li podem oferir més homenatge 
que el d’estar disposats a servir a Catalunya amb aquest fervor, amb aquest exalta-
ment que no nega, que no impedeix la serenor i aquella fredor que acompanya les deci-
sions irrevocables, ja que irrevocable ha d’ésser la nostra decisió de defensar la poca lli-
bertat que tenim i d’acréixer-la, i aquest, senyors Diputats del Parlament de Cata lunya, 
aquest és el vot que jo faig en memòria seva en aquests moments. No crec que es pu-
gui dir ni que s’hagi de dir res més.

(Discurs del senyor Lloret.)

El Sr. LLORET:
Senyors Diputats: En fer ofrena dels meus sentiments de condolença per la mort 

del nostre primer President de la Generalitat, Francesc Macià, en nom d’Acció Catalana 
Republicana, jo vull recordar-vos aquí un  trist, un tristíssim privilegi que he tingut en la  
meva vida de catalanista i de republicà.

Era l’any 1917 que moria —a l’agost d’aquell any— Prat de la Riba, el primer President 
de la Mancomunitat de Catalunya, d’aquella institució gloriosa que va ésser l’inici de les 
nostres  reivindicacions polítiques, i llavors vaig veure per primera vegada tot el poble ca-
talà unit en un sol sentiment: el sentiment de la pàtria catalana que no era solament una 
aspiració, sinó que tenia, encara que minsa, una petita realitat en la Mancomunitat de 
Catalunya. He seguit la meva vida de catalanista i de republicà pensant que no podrien 
veure els meus ulls la realització dels ideals que tots nosaltres tant estimàvem, però jo, 
sentint avui l’amic Gassol, he de recordar que, retornat ell de l’exili, en moments íntims, 
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ens parlava de la gran fe de Macià. Ens deia que Macià tenia la fe, tenia la il·lusió, tenia 
la convicció ferma de que arribaria el moment en què implantaríem les nostres lliber-
tats i en què recobraríem la nostra personalitat nacional. Jo he de dir que la fe d’aquest 
home era certa. En ella creia Gassol i en ella vam creure nosaltres en aquella nit d’inti-
mitat. Per això, en tot moment, els homes que m’acompanyen en la meva significació 
política, retran homenatge al que ha estat el veritable deslliurador de la nostra terra.

Segurament sense el gest de Francesc Macià, que vingué a ésser l’home d’acció 
—com fou l’home ordenador aquell gran President que he esmentat suara—, sense 
el gest de Francesc Macià, potser la República no s’hauria instaurat a Espanya, però 
és innegable, és evident, que sense Francesc Macià no s’hauria instaurat l’autonomia 
a Catalunya.

Es veritat que no acompleix els nostres desigs i les nostres il·lusions aquest Estatut, 
que hem començat a portar a la pràctica, però jo us dic que la millor ofrena que podem 
fer a la memòria del primer il·lustre President de la Generalitat de Catalunya, que ha tras-
passat, és la de què en tot moment estiguem disposats als més grans sacrificis per a la 
consecució de l’ideal que ha assolit la terra catalana, ideal que l’ha guiat tota la seva vida.

(Discurs del senyor Ponseti.)

El Sr. RUIZ I PONSETI:
Senyors Diputats: Després de les paraules eloqüents i emocionants que aquí s’han 

pronunciat, nosaltres no hem d’afegir res més que l’expressió del nostre sentiment 
més sincer pel traspàs del primer President de la Generalitat de Catalunya.

Nosaltres en més d’una ocasió havíem estat adversaris lleials, però en aquests mo-
ments no veiem més que el sentiment d’amistat i gairebé de veneració que sentim pel 
President Macià.

Les paraules que aquí jo pogués dir en representació del nostre partit, no tindrien 
l’autoritat ni serien tan ben dites ni sòbriament lacòniques, com les que va pronunciar 
en nom de tots els socialistes del món, en nom de la Internacional Socialista, el nos-
tre eminent president, Vandervelde. Jo us les vull llegir, per tal de que constin, també en 
el nostre DIARI DE SESSIONS. Deia Vandervelde, en el recent Congrés Socialista bel-
ga, davant de tots els congressistes posats a peu dret i escoltant emocionats les seves 
paraules: «Encara que en Macià no era un dels nostres, en el sentit material del mot, 
era sí un socialista en l’accepció més ample del terme, perquè, efectivament, és ésser 
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socia lista sentir un amor ardent per la pau, professar sentiments d’amor per la classe 
treballadora i desitjar una humanitat millor. Macià era un home bo, un honrat demò-
crata, un republicà i un cor socialista.» Aquestes eren les paraules de Vandervelde. No 
hem sinó fer-nos-les nostres, en nom de tots els socialistes catalans.

(Discurs del senyor Lluhí.)

El Sr. LLUHÍ:
Senyors Diputats: En nom de la Minoria Nacionalista Republicana d’Esquerra, he 

d’unir la meva veu a les que ja s’han  sentit en aquesta Cambra exposant el sentiment 
que tots compartim per la mort del primer President de la Generalitat de Catalunya i 
lloant algun dels aspectes de la seva actuació.

Crec, com han dit altres companys, que és massa prop de tots nosaltres la seva ac-
tuació perquè podem fer un judici de la seva obra. És aquesta una funció específica de 
la història, que nosaltres intentaríem vanament suplantar.

De totes maneres, a través del contacte que hem tingut amb Francesc Macià, a tra-
vés del coneixement que tenim de la seva actuació, n’hem, avui, de treure a relluir unes 
tres lliçons, perquè creiem que és útil al poble de Catalunya que les tingui ben presents.

En primer lloc, en les directives polítiques del senyor Macià, hi ha un aspecte que 
nosaltres desitgem subratllar, davant vostre i davant de tot el poble de Catalunya. Ma-
cià, en incorporar-se al moviment nacional de Catalunya i en tota la seva actuació dintre 
d’aquest moviment, va tenir sempre fixa una idea —una idea que recordava el senyor 
Gassol avui en el seu discurs, que va recordar el senyor Macià en el seu discurs pro-
nunciat des del cap del banc roig— que, resumint-la, ve a dir «que si Catalunya ha re-
nascut, és perquè va caure amb dignitat».

Tot el pensament íntim de Francesc Macià es traduïa en la seva actuació dintre del 
moviment nacional de Catalunya, a què aquest moviment es mantingués en tots mo-
ments amb la màxima dignitat. En aquest sentit ens cal reconèixer que de tots els homes 
que durant els moments més dolorosos de l’opressió dictatorial; de tots els homes que 
van lluitar per mantenir la dignitat del moviment a Catalunya, al que li correspon la major 
per la seva major participació i per la seva major responsabilitat, és indubtablement Fran-
cesc Macià.

Un altre dels aspectes de la seva actuació, dintre del moviment nacional de Cata-
lunya, ha estat la seva concepció, portada a la pràctica constantment, de què un mo-



119

viment nacional no pot triomfar fins que arriba a les capes més profundes del poble; 
i tota la seva obra, eficient per demés, perquè ha possibilitat el triomf a Catalunya, ha 
consistit en anar francament i obertament al poble per a inculcar-li el sentiment patriò-
tic indispensable per a fer-li posar el seu esforç al servei d’una causa nacional.

L’aspecte final que de l’actuació política de Francesc Macià jo desitjo recollir avui, és 
el que fa referència a un altre pensament seu, patent en tota la seva actuació i que feia 
que declarés, en manifestacions i en actes, que el moviment nacional de Catalunya no 
podia triomfar en front d’un règim que no fos lliberal, en front d’un règim opressor, 
opressor no tan sols pel nostre poble, sinó inclús pels seus mateixos ciutadans. Per això, 
Macià va considerar-se incompatible, no ja personalment, sinó incompatible el movi-
ment nacional de Catalunya amb la monarquia borbònica que regia Espanya, i per això 
Macià va creure que el triomf nacional dels catalans havia de venir en el moment que 
triomfés la llibertat individual a tot Espanya, en el moment que triomfés un règim de 
llibertat a tot Espanya. I aquesta idea de Francesc Macià que es tradueix a través de tota 
la seva actuació política, és un alt exemple que el nostre poble ha de seguir i és una lliçó 
que ha de tenir ben apresa, perquè una llibertat nacional no es recobra dintre d’un rè-
gim d’opressió, i si una llibertat nacional pot triomfar ha d’ésser convivint dintre 
d’un règim de llibertat individual.

I assenyalades aquestes a judici meu, tres principals de les seves directrius políti-
ques —que moltes altres n’ha tingut d’encertades en la seva actuació com a primer 
President de la Generalitat de Catalunya—, perquè he cregut que són les directrius més 
essencials de la seva actuació política, nosaltres, en aquests moments, perquè quedi 
en la història mitjançant el DIARI DE SESSIONS, acabem la nostra expressió de con-
dol dient que Francesc Macià ha complert el seu deure amb Catalunya.

(Discurs del senyor Simó i Bofarull.)

El Sr. SIMÓ I BOFARULL: 
Breus paraules, senyors Diputats, per a sumar els sentiments d’aquesta minoria als 

que s’han manifestat en la Cambra per la pèrdua de Francesc Macià, primer President 
de la Generalitat de Catalunya.

Jo el veia el menys possible, perquè em feia un gran respecte, un profundíssim res-
pecte. Veia en ell el que hi veiem tots avui que és mort: un home que per mirar-li la cara 
s’ha d’aixecar el cap  fins els núvols, perquè així és de gran. La Història el judicarà.
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El cor fou, fins a cert punt, el seu principal enemic. Hauria pogut situar-se, en forma 
d’ésser tan eficaç com ha estat per a la història, no precisament de Catalunya, sinó de 
les democràcies, en un altre pla. Però ja s’ha retret aquí: ell deia que si al poble no se’l 
fa participar, no sols intel·lectualment —és molt difícil; hi ha moltes capes avui poc per-
meables a la idea— sinó sentimentalment, als moviments col·lectius, aquests perillen 
d’ésser estèrils. I per això ell, en lloc de mantenir-se essent l’eix de la vida catalana i no-
més que actuant en aquelles ocasions solemnials en què fou directament requerit pel 
poble o que ell entengués que en aquell moment ell havia de sortir i posar-se davant 
del poble, participava constantment de l’actuació política. I naturalment, el nostre po-
ble, com tots els pobles, té els seus defectes col·lectius i és propens a la crítica que ar-
riba moltes vegades fins la mordacitat i no té prou desinterès moltes vegades per apre-
ciar les coses en conjunt, i aleshores es pot potser disminuir l’esfera d’una acció. De 
manera que el seu gran cor fou el que animà la seva vida i li donà delit en tots aquests 
aspectes d’actuació, i gràcies a això precisament la majoria del poble català participa en 
aquesta obra i la seguirà, i en aquest seguici i en aquesta col·laboració nosaltres tam-
bé ens hi creiem cridats dintre de la nostra modesta esfera. Nosaltres ens sumem, per 
tant, a les manifestacions de la Cambra en el dol de Catalunya i en el de tots els liberals 
del món, que tots han fet la manifestació directa o explícita de sentir la pèrdua d’aquell 
home assenyalat dintre les figures de la humanitat a l’Europa Occidental, i que dintre 
de Catalunya hauríem de recórrer molts anys enrera per a trobar un home al qual pa-
rangonar-lo.

(Discurs del senyor Mora.)

El Sr. MORA: 
Senyors Diputats: Unes paraules, les més precises només, car el meu estat d’ànim 

fa que no pugui dir tolt el que voldria, ni tan ben dit com correspon en un acte com 
aquest. En nom dels federals de la circumscripció de Barcelona-província, que jo repre-
sento en aquesta Cambra, m’adhereixo a aquest homenatge que el Parlament dedica 
al que fou el primer President de Catalunya, el gran català, en Francesc Macià. I davant 
el fet consumat, dissortadament els que per la nostra conseqüència ens diuen ja vells 
federals, fem la promesa de què seguint l’exemple del gran patrici defensarem sempre, 
com sempre hem defensat, la llibertat de Catalunya. 

Res més.
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(Lectura d’una proposició signada pels senyors Solé i Pla, Irla, Soler i Bru, Dot, Fontbernat, 
Bru, Farreres i Cerezo, perquè consti en acta el profund dolor del Parlament de Catalunya 
per la mort de l’honorable senyor Francesc Macià, primer President de la Generalitat, i in-
teressant l’adopció de diversos acords encaminats a perpetuar la seva memòria.)

El Sr. PRESIDENT: 
Aquesta Presidència agraeix les manifestacions fetes per diferents sectors de la 

Cambra, que són com una glossa lapidària a la vida de Francesc Macià.
Responent als desitjos d’alguns Diputats d’aquest Parlament, s’ha presentat a la 

Mesa una proposició de la qual donarà lectura el senyor Secretari.

«AL PARLAMENT

Els Diputats que sotasignen tenen l’honor de presentar al President la següent

PROPOSICIÓ

Primer.— Fer constar en acta el profund dolor del Parlament de Catalunya per la 
mort de Francesc Macià, primer President de la Generalitat.

Segon.— Acordar en principi el trasllat de les despulles de Francesc Macià a un pan-
teó nacional i encomanar al Consell Executiu que presenti com més aviat millor un Pro-
jecte de Llei per a la realització d’aquesta idea.

Tercer.— Encomanar al Consell Executiu que concreti les iniciatives encaminades a 
perpetuar la memòria del President Macià en un Projecte de Llei que sigui expressió del 
reconeixement dels catalans i consagració simbòlica de les llibertats de la pàtria cata-
lana; i

Quart. — Llevar la sessió en senyal de dol.

Palau del Parlament, 29 de desembre del 1933. 
Soler i Pla, Irla, Soler i Bru, A. Dot i Arxé, Fontbernat, Lluís Bru, Farreres i Duran i 
Cerezo.»

(És retirada la proposició.)
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19. discurs de companys, president electe 
de la generalitat de catalunya

Lluís Companys, després d’ésser elegit president de la Generalitat, recorda el pre-
sident traspassat.

L‘honorable Sr. PRESIDENT electe de la Generalitat:
Senyors Diputats: No hi ha ningú digne de substituir l’alta i històrica figura del Pre-

sident traspassat. És per aquesta raó, per aquesta raó única d’inferioritat i de petitesa 
que sento ara un gran aclaparament.

Ara bé; davant els vostres vots, ja estic disposat a afrontar totes les responsabilitats 
futures i, per a fer-ho, demano el respecte de tothom i la col·laboració dels elements re-
publicans i catalanistes.

Ja no sóc jo. No sóc potser tampoc ni l’home combatiu i apassionat. Ja procuraré 
treure de dintre meu el millor que hi hagi, per tal d’ésser digne de la vostra confiança.

Senyors Diputats: Gràcies per l’honor que m’heu fet. Jo no podria pronunciar unes 
paraules extenses. Sigui el que sigui el que ens porti l’esdevenidor, l’únic que tinc, que 
és la meva vida, jo estic disposat a sacrificar-la per Catalunya, per la República i per la 
llibertat.

Diari de Sessions  
del Parlament de Catalunya, 

núm. 139, sessió extraordinària 
del dia 31 de desembre de 1933



123

20. Pensió a la vídua del president de la generalitat

Per bé que la matèria és competència del conseller de Finances, el projecte és pre-
sentat davant del Parlament pel conseller de Cultura el 22 de març de 1934. Després 
que la Comissió hagi elaborat el dictamen, la llei és aprovada l’1 de juny. El redactor 
del Diari de Sessions anota ben precisament: «El senyor secretari dóna lectura al 
dictamen de la Comissió. Sense discussió és aprovat.» El president del Parlament, 
curós de l’aplicació del Reglament, palesa que, «sent evident que hi ha el quòrum 
reglamentari, resta definitivament aprovada aquesta llei». Reproduïm l’exposició de 
motius del projecte i la llei aprovada.

Tot l’homenatge que tributa aquest Govern, per voluntat unànime del nostre poble, a 
l’alta memòria de Francesc Macià, fóra mancat del seu sentit més íntim si oblidàvem 
els que han compartit de més a la vora amb ell, tota una vida d’abnegacions per Cata-
lunya.

Francesc Macià ha posat en tot moment al servei del seu ideal la seva vida i, sem-
pre que calgué, el seu patrimoni. Va abandonar-lo durant el seu exili i va anar-lo encara 
minvant en les hores difícils. I ha mort, després d’una vida gloriosa per Catalunya, dei-
xant aquell patrimoni als seus en un estat que no abasta a assegurar-los prou digna-
ment el viure.

Hi ha, doncs, un deure inexcusable de gratitud per part d’aquest Govern; assegurar 
una vida materialment decorosa a la vídua del primer President de Catalunya. Per tot 
el que devem a Francesc Macià; per la veneració del seu nom, cada dia més viva en el 
nostre poble, aquest Govern es disposa a retre aquest tribut d’homenatge a la memò-
ria del gran President.

Per tant, el Conseller que sotascriu, té l’honor de sotmetre a la deliberació del Parla-
ment de Catalunya el següent Projecte de Llei. [...]

Projecte de llei atorgant una pensió 
vitalícia a la vídua del que fou el 

primer President de catalunya

Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya, núm. 170, 

sessió del dia 22 de març de 1934
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ART. 1. És concedida a la senyora Eugènia Lamarca, vídua del que fou primer Presi-
dent de la Generalitat de Catalunya restaurada, l’honorable senyor Francesc Macià, la 
pensió vitalícia de divuit mil pessetes anuals. 

ART. 2. A l’extinció de la pensió que fa referència l’article anterior, la senyoreta Ma-
ria Macià Lamarca tindrà dret, mentre no contregui matrimoni, a la pensió de nou mil 
pessetes anuals.

ART 3. La pensió a què fa referència aquesta Llei serà feta efectiva amb càrrec a la 
partida 1218 del Pressupost en curs, que es considerarà ampliada en la quantitat que 
calgui. 

Palau del Parlament, 1r de juny del 1934

llei atorgant una pensió a la 
senyora vídua de l’Honorable 

Francesc Macià, primer President 
de la generalitat restaurada

Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya, núm. 174, 

sessió del dia 1 de juny de 1934
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Retrat de Francesc 
Macià, president 
de la Generalitat de 
Catalunya 
BPR - CEHI





Aquest llibre s’ha imprès per commemorar el 
cent-cinquantè aniversari del naixement 

del 122è president de la Generalitat 
de Catalunya, Francesc 

Macià i Llussà.
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