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Molt bon dia, conselleres i consellers, director del memorial democràtic, professora 
Morales, altres membres del govern que avui ens acompanyeu. Molt bon 14 d’abril. 
Molt bon dia de la República catalana. Gràcies per acompanyar-nos en aquest acte 
commemoratiu de la proclamació de la República catalana feta pel president Macià, 
avui fa 91 anys. Va ser un acte de sobirania immens, grandiós, fruit de la voluntat 
popular. Un acte de sobirania que explica perquè avui tenim Generalitat de 
Catalunya. Un acte de sobirania fruit del compromís democràtic de la societat 
catalana expressat en les eleccions del 12 d’abril de 1931. Però el resultat d’aquelles 
eleccions, aquell acte de sobirania, no va ser una casualitat. Era un fruit d’anys i 
dècades de lluita, d’enfortir el projecte republicà arreu del país amb ateneus, 
cooperatives, societats obreres i intel·lectuals. D’enfortir els llaços de solidaritat i de 
fraternitat de la pròpia societat catalana. També era el fruit de l’enfrontament a la 
dictadura, a l’autoritarisme i a la repressió que havia provocat la dictadura de Primo 
de Rivera. Era el fruit també d’aglutinar-se a l’entorn de grans consensos que 
defineixen també avui el país i que són àmpliament majoritaris. I era el fruit d’avançar 
a partir d’una idea comuna de llibertat i de justícia com dos elements del tot 
indestriables. Una demanda popular, tant popular que després del desbordament 
democràtic de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931 va fer inevitable la 
proclamació de la República. Per això aquest 14 d’abril, el que es va viure a les 
places i carrers d’arreu del país va ser una autèntica festa del poble. Festa del poble. 
Així és com Manuel Serra i Moret que després seria conseller d’Economia i Treball 
del Govern del president Macià va definir aquell dia. Aquell 14 d’abril de 1931 tot, 
absolutament tot, es veia possible. Tot estava impregnat de l’energia i de la il·lusió 
d’obrir una etapa transformadora que posés fi a les injustícies, que posés fi a les 
desigualtats, que convertís Catalunya en una terra pròspera i d’oportunitats per a 
tothom i que recollís tota l’ambició de la llibertat de Catalunya com a nació. Aquesta 
il·lusió, aquesta energia, aquesta voluntat de transformació, de progrés, de llibertat 
nacional, de creure que tot, absolutament tot, és possible és també el que ens ha 
d’inspirar avui. I per això la commemoració de la proclamació de la República 
catalana de Francesc Macià més enllà de voler ser un acte de record i d’homenatge 
en aquella generació republicana, el seu exemple de lluita i de compromís; més enllà 
de voler ser també un acte de reconeixement als grans avenços democràtics, cívics 
i socials que va portar la República i la Generalitat republicana; més enllà de voler 
reivindicar la recuperació de les institucions catalanes i recordar que la Generalitat 
de Catalunya avui és la única institució la legitimitat de la qual ve precisament de 
l’acte de sobirania del 14 d’abril; més enllà de tot això, que és necessari, que és 
absolutament imprescindible, la commemoració de la proclamació de la República 
catalana per part del president Macià ha de servir també per refermar el compromís 
republicà de la societat catalana. Per tornar a posar en valor la justícia, la llibertat i 
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la fraternitat com a pilars i eines per construir un futur de prosperitat i benestar per a 
tothom. Ha de servir per reforçar l’evidència que sense igualtat no és possible la 
llibertat. I que el que realment mou el projecte de la República catalana és tenir totes 
les eines per oferir una vida digna, una vida millor al conjunt de la ciutadania. Ha de 
servir també per potenciar el compromís feminista, reafirmant-nos en tota la lluita 
contra tota forma de discriminació i de violència. Avui passa també per fer un gran 
salt endavant en la lluita contra el canvi climàtic cuidant i preservant la salut del 
planeta i la seva biodiversitat. Avui el planeta també és la cosa pública que 
compartim entre tots. Ha de servir per constatar de nou que Catalunya és una nació 
cívica, oberta al món que fa de la pluralitat i la diversitat els nostres senyals 
d’identitat, amb la llengua catalana com a eina de cohesió i de progrés, d’un país 
que és terra d’acollida i que ho seguirà sent. I ha de servir, el 14 d’abril, per tornar a 
demostrar que tenim tota l’ambició i tota la voluntat emprenedora de qui pensa en 
gran, que tenim tots els ingredients per seguir impulsant Catalunya com a terra 
d’oportunitats on tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida en plenitud i en 
llibertat. Per això avui és imprescindible seguir estirant aquest fil roig republicà que 
va fer un gran salt endavant avui fa 91 anys. Damunt de tot la República, la República 
catalana, avui també és la millor proposta per fer avançar el país. Ho era fa 91 anys 
i ho continua sent ara. Un projecte pel conjunt del país, per la Catalunya sencera, 
per tota la seva gent, per tots els pobles, barris, viles i ciutats. Una proposta que 
l’única cosa que busca és millorar la vida de la gent. Un projecte que el mou única i 
exclusivament la felicitat i la llibertat de la ciutadania. Per això avui bevem d’aquest 
14 d’abril, agafem-nos a l’esperit que el president Companys evocava de l’esperit del 
14 d’abril i seguim construint el futur en clau republicana. I cridem com es cridava en 
aquests dies amb tot l’orgull, amb tota l’ambició: visca Catalunya, visca la República 
i visca la llibertat. 


