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CONTEXT
La proclamació el 14 d’abril de 1931 de la República catalana per part de Francesc
Macià es produeixen després d’unes eleccions municipals on les candidatures republicanes guanyaren a les principals ciutats de l’Estat espanyol i de Catalunya, precipitant
la caiguda de la monarquia Borbònica i la instauració d’una República democràtica.
RESUM
Amb la victòria d’Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions municipals del
12 d’abril de 1931, Francesc Macià, proclama el dia 14 d’abril «la República catalana a
l’espera que els altres pobles d’Espanya es constitueixin com a Repúbliques, per formar la Confederació Ibèrica», poques hores abans que a Madrid es procedís a proclamar
la Segona República espanyola. Aquesta proclamació preocupà el govern provisional
espanyol, el qual inicia un procés de negociació amb Catalunya que culmina amb la
instauració d’una autonomia personificada en la recuperació de la Generalitat de Catalunya regida per un Estatut d’Autonomia.
LINKS
Proclamació de la República catalana 1931
http://ca.wikisource.org/wiki/Proclamaci%C3%B3_de_la_Rep%C3%BAblica_
Catalana_%28ban%29
Histporia d’Esquerra Republicana de Catalunya
www.esquerra.cat/partit/historia
Hiperenciclipèdia d’Esquerra
www.memoriaesquerra.cat
Panoràmica de l’Esquerra Nacional
www.irla.cat/documents/6768055BEN-panoramica.pd
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Catalans:
Interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi,
proclamo la República Catalana com Estat integrant de la Federació ibérica.
D’acord amb el President de la República federal española senyor Nicet Alcalá Zamora,
amb el qual hem ratificat els acords presos en el pacte de Sant Sebastiá, em faig cárrec
provisionalment de les funcions de President del Govern de Catalunya, esperant que el
poble espanyol i el catalá 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 propia vida.
Preguem que cada catalá, així com tot altre ciutadá resident a Catalunya, es faci cárrec
de la enorme responsabilitat que en aquests moments pesa sobre tots nosaltres.
Tot aquell, doncs, que pertorbi l’ordre de la naixent República Catalana, será considerat
com un agent provocador i com un traidor a la Pátria.
Esperem que tots sabreu fer-vos dignes de la llibertat que ens hem donat i de la justicia
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.
En proclamar la nostra República, fem arribar la nostra veu a tots els pobles d’Espanya i
del món, demanant-los que espiritualment estiguin al nostre costat i enfront de la mo-

REPÚBLICA CATALANA

5

narquia borbónica que hem abatut, i els oferim aportar-los tot el nostre esforç i tota la
emoció del nostre poble renaixent per afermar la pau internacional.
Per Catalunya, pels altres pobles germans d’Espanya, per la fraternitat de tots els homes
i de tots els pobles, Catalans, sapigeu fer-vos dignes de Catalunya.
Barcelona, 14 d’abril de 1931
El President,
Francesc Macià
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