
F. Macia, vist per A. Satorres.

El Monument

El monument que Vilanova i la Geltrú devia ái més

il.lustre dels seus fills, ja és una realitat. Quan menys,

una realitat en pedra. Pedra noble, d'aquell travertí d'un

color encaramelat, vetejat ... pedra nobilíssima que sem-

bla tova, dolca, pero que té fortalesa com cap altra, tal-

ment com tenia l'home que ha de rememorar: FRAN-

CESC MAClA iLLUSSÁ:

Efectivament, avui, 20 de novembre, s'ha descarregat

la pedra, ja tallada i preparada, al lloc que, tanmateix,

semblava esperar el moment. Es el lloc únic on s'acaba

la nostra Rambla, quasi en perpendicular amb el Passeig

Marítim. Cap altra podia haver-se escollit millor per a

honrar a Maciá, símbol de la Catalunya marinera, que

s' enfila dreturerament vers la terra endins.

A l'hora de descarregar-se la pedra -acabadade rebre

d'unes pedreres de la llunyana Almeria- el Batlle de

Vilanova ha dit que Maciá fou fill de tot Catalunya. L'es-

cultor Josep Maria Subirachs promet apressar-se en el

tallat de la monumental efigie del plorat President per tal

de que es pugui inaugurar ben aviat, l' Angel Olivé ha dit

que d' altra manera anirien les coses perCatalunya si els

seus destins ara fossin regits per Macíá. Parafrase-

jant-Io, podem pensar com haurien anat de no haver, en

el moment just i oportú, actuat Maciá, sentant un prece-

dent i una no-ma que sempre sera una guia pels cata-

lans. També ha parlat l'Oriol Pi, Torner, Pla, membres

de la Junta de l' Associació pro-Monument, expressant

l' emoció d' aquesta data i la necesitat de que el poble

s'aboqui a l'obra, ara que va de debó. I abocar-s'hi és

contribuir eccnómícament. Les contribucions de tothom

són urgents i necessáries. Partículars. corporacions, en-

titats, tots són cridats a ajudar a aquesta realitat. Al

Foment de Vilanova, a la Talaia, a les Galeries Prisma i

de Vilanova, hom pot lliurar els donatius que calen per a

la realització final del. Monument que ha d'honorar la

memoria del qui fou President de Catalunya en uns anys

únics de la historia i ha d' ésser motiu d' orgull per a tots

els vilanovins. O
(20 de novembre de 1982)

Redacció



«Estimo tots els
vilanovins. sense dístíncíó
de classesni de partíts»

Francesc Macia i Llussá

Vilanova i la Geltrú 1859

Barcelona 1933

Francesc Macia a Vilanova i la Geltrú el 20 d'agost de 1933, presidint I'acte commemoratiu del
centenari de la mort del poeta Manuel de Cabanyes que se celebra a la Biblioteca-Museu Balaguer.

Fotografia de l' Arxiu Fotográííc de Vilanova i la Geltrú
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El record de
Maciá, avui

~Iés enIla· de la oircumstáncia his-
tóríca de que Francesc Maci~ ya ser

.protagonista directe, ens mtéressa
avui ressaltar la imatge carísmática,
popular i integradora de la seva figu-
ra política tan lligada avui a Catalu-
nva i tansentida -avui per tots els ea-
talans sense cap mena de distinció.

Lluny'-d;idearis polítics concrets o
dels propis que donaven suport a la
seva causa, l'hem de recordar en la
seva dirneñsió de patriota i de cons-
tructor d'aquesta Ceneralitat recupe-
rada que avui constitueix, de nou, la
institucionalització de la voluntat
d'autogovem deis oatalans,

Macíá va ser un home profunda-
ment arrelat entre els ciutadans del
seu poble, per la seva concepció de
la catalanitat i per la seva compren-
síó clara de la realitat social de Ca-
talunya. Aixó ens exigeix que avui,
en el cinquanté aniversari de la seva
mort, el poble que ell va conduir en
un periode trascendental de la nostra
historia, li ret homenatge, perqué el
recorda i l'estima profundament.

Avuí, la vila que el va veure néi-
xer Vilanova i la Geltrú, li vol de-
mo~trar aquesta estimació amb un
monument que perpetuí la seva me-
moria, i els vilanovins ho fem vo-
lent-nos sentir representants de tot el
poble de Catalunya, d'aquest poble
-que Macíá tan va estimar, aquest po-.
ble del qual ell n'és avui patrimoni
col.lectíu,

Jaume Casanovas i Escussol

Alcalde de la 'Ciutat

-Un
per

monument
a un poble.

Tot el poble de Vilanova i la Gel-
trú, que sent en la pregonesa de les
seves entranyes la joia legítima d'ha-
ver estat bressol de l'home claríví-
dent que ens va assenyalar quin era
el camí dreturer -ahir, avui i de-
ma- de les nostres llíbertats nacio-
nals, es vestirá de festa, endomassará
els balcons i, amb el somriure a flor
de llavi, acudirá massivament al peu
de l'obelisc en pedra noble -altra-
ment no podía ésser per la figura re-
presentada- que Josep Maria Subí-
rachs esculpí i que el president de la
Generalitat inaugurara el dia 18 d'a-
quest mes.

I aquest poble, esséncía i presen-
cia d'una patria que mai ha de morir,
congregat entorn del Monument --el
seu Monument- esclatará amb un
crit i una sola veu, un crit de pau, de
llibertat i de germanor: .

VISCA CATALUNYA!

plaent, com cap altre, a l' esperit im-
mortal de

FRANCESC MAClA I LLUSSA
Passaran els anys i se succeiran les

generacions i l'exeeutória quasi bí-
blica del primer president de la Oe-
neralitat restaurada, adquirirá cada
dia 'més i més relleu, com succeeix
als personatges que en totes les épo-
queshan contríbuít amb pagines de
gloria a la Historia Patria.

I el Monumenta Macíá sera un
lloc de peregrinatge ...

Sera, un Monument per a un po-
ble.

ALBERT VIRELLA i BLODA
Associacló pro-monument a
Ftbcesc Macla

ACTES

DISSABTE DIA 17 DE DESEMBRE

• A les 7 de la tarda. Al Museu Víctor Balaguer
Visió humana i histórica de Francesc Maciá

parlaran:

Heribert Barrera i Costa

President del Parlament de Catalunya

Miquel CoIl i Alentorn

ConseIler Adjunt a la Presidencia de la Generalitat

Jaume Sobrequés i Callicó
Director de l'Arxiu Municipal d'Hístóría de Barcelona

DIUMENGE, DIA 18 DE DESEMBRE

• A les 12 del migdia. A la Rambla de la Pau - Passeig Marítim
Inauguració del Monument a Francesc Macii
Obra de l'escultor Josep M.« Subirachs
amb la presencia del Molt Honorable President de la
Generalitat de Catalunya Sr. jordí Pujol
i altres autoritats i representacions.

Alcament de Pilars de les colles castelleres de Catalunya

Vol de coloms a carrec del Club Columbófíl de Vilanova
(coloms missatgers)

Actuació del cor La Unió Vilanovina
i de L'Orfeó Vilanoví

Audició de Sardanes amb la eobla La Principal de
La Bisbal

Volada d'estels.

• A les 2 de la tarda

Dinar commemoratiu

EIs tiquets per al dinar commemoratíu poden adquirir-se a I'Of~~
Municipal d'Informació (baixos de I'Ajuntament), fíns el díJOUS
día 15.


