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“Semprehedit quela
base d’ungovem ha
d’ésser elevar la
cuit ura niitjana dcl
poble j fer els
ciutadans
forts
intel.lectualment I
fisica. A aixô han de
contribuir-hi tres
factors: els pares,els
mestres
i les
autoritats” FRAN
CESC MACJÀ Dis
curs pronunciat a
Manresa et desem
bre de 1932.

ParlardeMacià/EmtliàMartjnez
Eiicara mehirdo7iÇijgejSet
•Les estades de Francesc Macià a
Manresa/JoaquimAloy.Aloy
i
Esparbé,untàndemperauna
biografia didâctica de Macià.
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Cinquantaanysdelasoyamort

Macià,unpoliticestîmat
pelpoble
accions contra el règim.Anâ ah USS a
buscar cl suport deis sovièticsperô tornâ
decebut j decidi preparar e!! mateix una
invasié armada per fer fora el règim dic
tatorial. Donà armes ais seus seguidors
—eren uns 500—, els intrui j preparà
l’aventura de Prats de Mollô. Foren des
coberts pels gendarmes francesos j se li
féu un judici que desvetllâl’interèsde tot
ci mén. Macià ho aprofità per denunciar
s
la manca de ilibertat de Cataiunya j es
converti en un heroi admirat per tothom.
El 1928marxà a Amèrica a visitar els
casais catalàns. Com que no tenia permis
per entrar a l’Argentina, amb una petita
barca creuà cl nu que separa aquest pais
de i’Uruguai j hi entrà clandestinament.
Catalans i argentins, en saber-ho, li•tri
butaren una rebuda apoteèsica. Les
-‘
autoritats argentines al cap de poca dies
e! detingueren j e! tornaren a l’Uruguai.
Perô Macià, més tossut que ningû, hi
tornà a entrar de la mateixamanera.La
r)
justicia argentina, al final, li donà la rad
j pogué fer una gira —que seria
triomfant— per tot el pals. Unaaltra ve
gada el nom de Catalunya j l’opressiô de
què era objecte omplien els diaris.
El-1928, Macià formà a Cubael Partit
Separatista
Revolucionari j, després
ll.Iustraciô de d’anar a Nova
York, tornà a Europa.
Miquel Espar
bé per al Ilibre Des de Brussel.lespreparà ana nova acciô
subversiva contra la dictadura, perd no
Ij,_
“Qui era Ma
es pogué dur a terme. Un cop dimititel
cid?”
dictador, moits exiliats pogueren tornar,
perd a Macià se li prohibi cl retorn.
No obstant aixô, éil es frisava tant
‘
‘,
per ser al pais que un bon dia féuuna
acciô de les seves:amb un cotx travessà
tot França —territori que li era
prohibit—, passà d’amagat la frontera
espanyola j es presentà a Barcelona. Ma
cià desafiava aixi les autoritats de Ma
drid. La policia no sabia què fer. Ai finalS
decidi de portar-lo a la frontera francesa
i els gendarmes, al seu tom, e!conduïren
fins a la frontera belga. Axnbaquesta ac
morirFrancescMacià, -primer pre
ciô, Macià enfervori les masses dcl pais.

JOAQUIM ALOY
La vidade Macà és tan replenade fets
sorprenents j de gestes heroiques que
sembla talment una aventura, ana aven
turà amb un objectiu clar j inequivoc:
l’alliberament de Catalunya j de les clas
ses populars.

Un fet decisin
I tanmateix, aquellavidapletôrica de
fets viscuts intensament té una primera
part radicalment diferent de la resta. Es
la vida tranquil.la j pacifica dcl Macià
militar, que destinat a la comandància
de Lleida,treballade pieen laeva pro
fessiôi dedica e! tempsqueli quedaa la
fanillia, ais amics j ai camp. Semblava
que hauria decontinuarsempreaixi,pe
rô ai 1905 es produf un let decisiu que
capgirâ totalment aquellasituaciô.Uns
militars assaltaren i destruiren les
instal.iacions de la redaccié del setmana
ri “Cu-Cut!” i “La Veu de Cataiunya”,
molestos per un acudit que publicà ci set
manari. Aqueil assait fou considerat un
atac a Catalunya j produi una reacciô
unànime de protesta dels catalans, els
quais s’agruparicn j formarien la Solida
ritat Cataiana.
La majoria de militars de tot 1’Estat
aplaudiren aqueila acciô deisseus com
panys d’armes. PerÔ Macià, que s’havia
sentit ferit coma català i coma militar,
es rebel.là contra i’acciô dels assaltants.
Tingué la vaientia d’oposar-s’hi quan tot
l’exèrcit en pes elogiava aqueli fet antica
talâ. Aqul començarien els primers pro
blemes per a Macià perô aqui també
començaria a néixer la seva popularitat,
de tal manera que al 1906,en celebrar-se
eleccions a Corts, els veïns del districte
de les Borges Blanqués li dema
naren que presentés la seva candida
tara. Ell accepta perô l’exèrcit no tolerà
de cap manera que es presentés en una
coaiiciô catalanista j el coaccionà, el cas
tigà i l’obligà a triar. Macià deixà la car
rera militar I se n’anà aservir el pobie.

Uns electors fidels
Macià sorti elegit diputat en totes lçs
ocasions: 1906, 1910,1914, 1916, 1918,
1919, 1920 11923. La fidelitat que litenia el seu districte de les Borges Blanques
era total. Els aitres candidats no sabien
qué fer perquè ci districte es ilançava en
pes a votar Macià. I aquesta fidelitat era
tan incondicional que al 1910, tot i que
Macià per diversesraons no féu campa
nya electoral, els seus electorsel tornaren
a votar igualment. I al 1916,no només el
votaréiiiense que cil no hagués fet cam
panya, sinô que com que Macià estava
decidit a no tornar al Congrés j, per tant,
no voila presentar l’acta de diputat, ni
més ni menys que 800veïns de les Borges
Blanques organitzaren un tren cap a Ma
drid i li anaren a portar l’acta eilsmatei
xos. No es coneix cap cas semblant. Era
una demostraciô de l’afecte que li tenien.
-

Iés que Macià es feia estimar. La seva
elegància i simpatia, cl seu joc net, la seva honestedat, e! fet que volgués tractar
sempre amb la gent senzilla j humil li
comporta cl reconeixementde tot un po
bic
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Avuifa cinquantaanysqueva
sidentdelaGeneralitatrestauradaaCatalunya.Regiô7volretre-li
homenatgeenreçoneixementalasevaricapersonalitatambaques
tajlespàginessegiients,totrecordantl’estadaaManresadclque
era,Îcontinuaessent,afectuosamentanomenatl’’<Avi».

El trrnmf
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farsa poljtica. Aquest gest li comportà
ufla gran popularitat.
Macià no perdia cap ocasiô de fer sen
tir arreu les seves idees a favor de la sobi
rania nacional catalana. I tot un grapat
de jovent que veia en e!!ci iider naciona
lista que no claùdicava se ii anava ajun
tant. Fou ai,d que Macià creà al 1919la
Federaciô Democràtica Nacionaiista j al
1922 fundà ci partit Estat Català, què
s’oposava rotundament al nacionalisme
foikldric,defensava Ila plena liibertat de
Cataiunya j erapartidarid’accions
direc
tes. L’espenitrevoluciônaride Macià s’hi
veia perfectament reflectit.

Alliberament nacionai j
alliberament social
La base de la doctrina de Macià era la
iluita per l’affiberament nacional i la !lui
ta per !‘alliberament social. Aquests dos
conceptes pér cil eren indestniabies,nocs
podien separar. “Si amb les llibertats
politiques de Cataiunya no s’hagués de
garantir la seva ilibertat social, ma!a
guanyada una so!a gota de sang que es
vessés per élla” havia dit com a sintesi
de! seu idearipolitic. I al Congrés de Di
putats,Maciàdefensà la nacionalitat’ca
talana j la classe obrera én unes interven
dons histôriques que produiren la irrita
ciô de moits diputats caste!ians, àlguns
dels quais ci volien dur ais tribunàls.
Macià era un politic lliurat de pie ai
seu pobic j peraixô, al 19!5, quan s’ado
nà que al Çongrés s’hi pci dia ci temps i
que cl govern prescindia dels interessos
populars, presentà pûblicament la seva
renûncia a l’acta perquè s’estimava més
dimitir abans de continuaren aquella

Conspirador revolucionari
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Durant la dictadura de Primo de Rive
ra (1923-1930);Macià s’hagué d’exiliar,
perd no parà ni un moment de conspirar
contra e! dictador i de trebaliar per l’alli
berament de Catalunya. S’instal.là a Pa
ris i ilançà !‘emprèstit Pau Claris per ne
cour diners amb l’objectiu de preparar

Quan tornà a Catalunya, la seva po
pularitat era immensa. Ja tothom l’ano
menava “l’Avi”. Aquesta popularitat,
junt al fet d’haver sabut atreure les clas
ses populars amb un programa socialment avançat, explica i’esclatant victôria
d’Esquerra Republicana cl 12 d’abril dcl
31. El partit presidit per Macià, que
s’havia constittiit feia tres setmanes, ob
tingué una gran majoria. Després del
triomf, Macià fu un altre gest deis seus:
anà a l’Ajuntament i al Palau de la 0eneralitat j hi proclamà la Repûblica
Catalana. Per aclamacid unànime, Mà
cià n’era elegit President. Acabava de
veure realitzat cl somni de la seva vida.
Aqueli home perseguit j exiliat es conver
tia ara en la primera autoritat del nostre
pais. Tants anys de Iluita, dc persecucié j
exili havien donat ci seu fruit.
A partir de Ilavors la histôria de la seva vida ès la histôria dcl pais: restabli
ment de la Generalitat, obtenciô de l’Es
tatut, constitucié dcl Pariament..
Quan cl dia’dc Nada! de 1933 Macià
mon, la tnistesa envai cl pals, talment
com si a cada liar hagués mort un faim
liar. E! seu enterrament constituj la més
grau manifestaciô de dol de la histèria de
Catalunya.
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