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proclamahistòrica

Les claus del discurs de Macià
Amb la complicitat de Joan Alavedra, secretari de Francesc Macià, analitzem el text de proclama
de la República Catalana i les seves influències, sobretot irlandeses i de Carrasco i Formiguera
JOAN ESCULIES

Frase introduïda pel líder democristià Manuel Carrasco i
Formiguera, un dels signants
catalans del pacte de l’agost
del 1930, segons el qual els republicans espanyols i catalanistes es comprometien a convertir Espanya en una república i que Catalunya tingués
un estatut d’autonomia.

Posa de manifest el federalisme
com a ideari polític de Macià.
En el transcurs de la jornada les
proclames passen de “procurar
integrar” l’Estat Català a la Federació Ibèrica, a donar per feta la integració, després de parlar amb Alcalá-Zamora, a la nit.

Segons Joan Alavedra, secretari i biògraf de Macià, aquestes paraules
evidencien la participació de Gassol
en el redactat de la proclama.

Referència al dret d’autodeterminació dels pobles.
Incorporada per Carrasco i
Formiguera, segons Enric
Jardí, biògraf de Macià.

Irlanda és un referent important per a Macià. El fragment recorda el text de la
proclamació de la República
Irlandesa de Patrick Pearse
en l’alçament de Pasqua del
1916: “En aquesta hora suprema, la nació irlandesa,
pel seu valor i disciplina, i
per la disposició dels seus
fills a sacrificar-se pel bé comú, ha de demostrar estar a
l’altura del destí al qual ha
estat cridada. [...] Empenyorem les nostres vides
i les vides dels nostres companys d’armes a la causa de
la seva llibertat”.

Aquesta és una al·lusió molt clara a la justícia social i als obrers,
dos elements sempre molt presents en el discurs de Francesc
Macià.

Segons Alavedra, referència a la mística del patriota
heretada del sacrifici de
sang irlandès i del text de
Pearse: “En nom de Déu i
de les generacions de
morts de les quals rep la seva bella tradició de nació,
Irlanda, a través nostre,
convoca els seus fills a la
seva bandera i a la lluita
per la seva llibertat”.

Aquest és encara llenguatge
de conspiradors, segons Alavedra, derivat dels anys de
clandestinitat durant la Dictadura de Primo de Rivera.
Incorporació de Manuel
Carrasco i Formiguera.
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