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n L'ls pí^pcrs ejLic Jtísep Pl;i va
las jimntLs de oposición más demagó^cas y pelicscriiirc, durant la 11 Rc]->úhlifrrosas. Este despUizamiento a-eó uno de los granca, sohrc el prcsideni Francesc
des mitos de la perturbación posterior, mito que
Macia i el partit que liderava,
se encamó en la figura de Francisco Maci¿i».{ I)
hi predomina la visió nc^íativa
Les relacions entre josep Pía i Francesc
i dura. Hom hi observa una
Macia no foren gens cordials durant la II
tcndcnciositat i un parcidisiiie poli'tic que ai
República, quan Pía treballava al servei de la
seu (-lia ja foren denunciats.
Lliga de Cambó, i l'E.seiucrra RL']->iiblicana
havia esdevinyut el partit hcgcmonic a CataDe.sprés de la guerra civil, la iuiatge deslunya. Pero les coses no .sempre havien estat
favorable de Macia va augmentar de to.
així. Abans que Pía servís els ¡nteressos de
Vegeu-ne un exemple: «La opíriíün, fría c indiCambó, Tescriptor de Palafrufíell havia manferente ai fnincipin, tomó una actimd francamen'
te hostil ai iniciarse el per(o(k> a^mico de ¡a activi- tingut contactes amb Macia, I fins i tot havia
col'laborat en els projectes de Maciá, si mes
dad dictatorial. Las reacciones de este estado
no a nivell periodístic. La correspondencia
general de morbosidad produjeron un hecho de
que s'ha conservat d'aquelles relacions ho
gran transcendencia ulterior: produjeron el desprova perfectament. Son dues cartes de Pía i
plazamiento de una vastísima zona de la opinión
tres de Macia, datadcs entre els anys 1924 i
pública, que hasta entonces había mantenido una
1926, que ara donem a coneixer.
tónica serena y un espíriai de moderación ¡lacia
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Cinc cartes coni a testimoniatge
Lüs CLirtL'S df Pl;i (oivn si(,'ii;ii.lcs ;i
París i a Ginebra, iiicntrc que les de
Macia hii tttren a Bandol, Parfs i BoisColomhes. At|Liest stil fct ja iiitlica la
ni(iliilit;ir a que eren siitiiiesos els dos.
persunat.ycs, nmtivaJa per canses hen
dilercnrs. IVr a I"'ia es rracra\'a J'una
etapa ile corresponsal curcipeu. Per a
Ivlacia, un exili ohlií^ac -per culpa tic !a
dictadura de Prinm de l\i\'era- i un [U-ríixle (,le conspiratlor acti\'íssiin contra el
re^iiii poh'tic espanyol. Val a dir tanihé
que Pía va haver d'at'e^^ir, a la condició
de periodista vaj^ahund, la d'exiliat políCic, ja que un arricie escrit de París
estant i publicat a Eí Oki, de Mallorca,
na\-i;i ^enerat un processameni militar
que n^^ fon arxivat íins al 1926.(2)
La primera carní de Pía no és i,laiada, pen'i correspon al juliol o Ta^ost tle
l''^24. Hi evoca els noms d'Euiieni
Xauíinar (el periiKlista amh qui ha\'ia
estahlert una lorta amistaf. a Berlín,
l'any anterior), i el de Josejí Bordas de
la Cuesta, un deis eleiiients que eonstifuíen Pestat niajor de Vlacia.(^) josep
Pía s'otereix per rrehallar a ¡es ortlres de
Macia a eanvi LI'UH ajui. ^lue demana
cüm a «nccessicaí crünic".
La resposta de Macia valora l'aportació (.Ule representaria, per a l'Estat
Cátala, la coMahoració de l'escriptor
i-~nipordanes, pero no es conipromet
tiaire. Aixó sí: li pre,ua L]ue ajuili en Bordas en la conieeciti del Bndlcii de Calatnnya, li prtmiel: uns ¡.liners i li parla de
treballar per alliberar Catalunya, ainb
retorica idealista, pero també a través
LIC la solució \'iolcnta.
El setembre de 1924, Macia va
adre^ar una nova carta a Pía, quan
aquest era a Ginebra, per tal i.]iie servís Lpenllat; amb la comissió Hlipina
^Hie s'bavia des¡Mai;at a Europa, a ti LIC
treballar per a la indepen<-léncia i.iel
seu país. La contesta de Pia té t(it
PesCil d'una e\'as¡\'a loraial.
F i n a l m e n t , la darrera lletra de
Macia, datada el lebrer de 1926, és una
nova .'ioblicitud «.le col-laboracit) perio•^lística pert]ué Pía li laci un arricie sobre
els presos separatistes i.letin^uts. L^esconeixem la seva resposta.
La col'laboració al Butlletí
El Bíitücti iL' Calaliiuya de L[iié parla
la corresptmdéncia va ser publicat a

Les cinc cartes

1
Estimat Sr. Macia:
Vaig parlar amb En Bordas de l'afer Marroc. Vaig escriure desseguida a En
Xammar(5). Suposo que En Xammar li escriura a vosré directament. Li haig
d'ésser franc, perqué ja sap les meves condicions de vida. A mi em convíndria
no niarxar de Marsella cap al Marroc fií'^s a últims de septembre. A primers de
septembre haig d'anar a Ginebra, perqué el diari ho vol, a fer la Societat de les
Nacions (asemblea), i ja sap que sóc home manat. Si jo trobés, tomant del
Marroc, una manera de guanyar-mo la vida independcnt del diari, deixaria
I'Asemblea i tot, i em posaría a les seves ordres. Pero, com que aixo no veig
que sigui reaützable, no tinc mes remei que combinar una cosa amh l'altre.
Dispensi'm, Sr. Macia, pero faci's carreg de la meva situació. El mes de septembre, dones, sabrá alguna cosa de mi. Suposo que En Xammar tindrá també
en compte la meva situació. Jo estaré sempre en relació amb En Bordes i el
tindré al corrent de tot.
Inútil dir-lí que En Domingo(6), En Carbó(7), els socialistes, etc., etc.
s'han fet fonedisos i que no passa res. M'agradaria dir, en el seu butlletí, alguna cosa soííi'c els tracies amh ck espan^üis. Potser fins i tot convíndria. Si ho
vol, digui alguna cosa a En Bordes. Li faré desseguida. No cal dir que, peí meu
cantú, ho necessito, perqué sóc una mena de necessitat cronic.
Els proba for^a, l'istiu? Saludi a la Sra. Macia i a la seva filia.
Em té sempre a la seva disposició.
Aff. amic i servidor
Josep Pía
l O r u e d e Vaugirard
París 6e
Hotel de France
II
Estimat amic: Rebuda vostra estimada lletra, passo a contestar-vos lo
essencial d'ella.
Mott em plauria tenir-vos al meu costat, no solsament per l'afecte que
sentó per vos, sínó perqué vostra ajuda seria important per la nostra causa. N o
ho faig de moment, perqué la recaptacíó de fondos no esta encar hen assegurada i no vull que dcixeu una cosa segura per altra plena, encar, d'inseguretats.
De moment os prego que ajudeu a En Bordas en la redacció del Butlletí
de Catalunya, que com sabeu és quincenal. De moment se os clonara una subvenció de 200 francs mensuals, i si les coses van peí camí c]ue han d'anar, si
els d'Acció Catalana 's fan chrrec del seu deure envers Catalunya i no miren
tan sois les conveniéncies de partit, espero que molt prompte podré oferir-vos
alguna cosa que siga digna del vostre talent i de la vostra activitat.
Respecte a lo que penseu dir en el Butlletí, tinc tanta confianza amb vos i
amb En Bordas, que deixo al criteri deis dos lo que haveu de dir i com haveu
de dir-ho.
Com a En Bordas tinc que contestar-li a diferents extrems, os prego que
mentrestant li enscnyeu aquesta lletra. Eli parlara amb vos de l'estat de relaciuns en qu'ens rrobem amb els d'Acció Catalana, els que semble que deseoneixen el valor del temps, sobre tot quan 's tracta d'afers en qué no solsament
hi ha moka gent qu'es pot jugar el cap, sino, lo qu'és mes important, en els
qu'es tracta de la sort i de la Ilibertat d'un poblé.
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Jo no estic disposat a fer de ninot de palla per espantar aucells; y em faíg
carree, i els meus companys també, de les responsabilitats concretes amb el
poblé de Catalunya, i tinc una visió claríssima de la nostra missió, i de com
han d'organkzar-se els nostres servéis per a assolir l'objectiu qu'es proposa el
pobíe de Catalunya fent-li produir el máxim d'utilitat. Es precís constituir un
organisme superior que concentri tots els esforgos i totes les energies de la
Nació Catalana per a obtindre la seva Ilihertat per la violencia; dividint i subdividint la seva feixuga tasca en tantas seccions como requerirá la organització i preparació de la forga que l'ha de portar a cap, i aquet orgue sois pot ésser
el Govern Provisional de Catalunya, format per bornes qu'estiguin disposats a
no restar-li ni abnegació ni sacrificis, siguin els que siguin. Sois aixís 's podra
obtíndrer la for^a moral í el prestigi qu'es necessita per a inspirar una plena
confianza al nostre poblé i establir una forta disciplina, únic medi de que no
resulti inútil l'entussiasme i abnegació de la nostra gent.
En una paraula: es precís qu'els directors ens mostrem dignes del nostre
poblé.
Rebeu els afectes carinyosos del vostre amic
Francesc Maciá
15Agostl924

Bandol (Var)

III
París, 1 Setembre 1924

Amic Pía,
Ja sabeu els propósits que els vascos i nosaltres tenim referent a la constitució d'una Societat de Nacions Oprimides.
Per a anar planeijant la seva constitució i organització, han arrivat a París
uns delegats de Vasconia i amb ells hem acordat convocar per a mitjans de la
propera setmana una reunió a París deis delegats d'lrlanda, Filipines, Vasconia i
Catalunya a fi de que, com a comissió organitzadora de la mateixa, donguin
estat a dit projecte i pugui aven^ar-se en la definitiva constitució de la mateixa.
Deu trovar-se segurament per Genéve, en part o en totalitat, la comisió
«Pro Independencia de Filipines», que, formada pels Srs. Manuel L, Querzon,
Sergio Osmeña(8) i Dr. Gabaldün(9), ha vingut a Europa a trevallar a tal
objecte, i voldriem que féssiu el favor de trovar-los i, en nom nostre, o sigui
deis Delegats Vascos i Catalans, volgueu pregar-los de acudir a dita reunió de
París, que será dimecres o dijous de la propera setmana.
Els d'lrlanda están ja invitats també per segona vegada.
De no ésser possible per a ells el venir, vos prego que m'ho digueu desseguida a fi de poguer pendre determinacions.
Vostre i per Catalutiya
iFrancesc Maciá]

IV
Genéve, 6.IX.1924
Impossible trobar els delegats que hem demaneu. Hi ha persones que
saben que han de venir, pero ningú sap a on son. Marxo demá- Podré pas ocupar-me de l'afer. Dirig¡u-vos al Sr. Dr. Neií, Brithís Pensión Boulevard des
Philosophes.
Desseguida que pugui us enviaré l'original.
Us estrenyo la má.

Pep
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Pitrís entre els mesos LIC niüig i agost de
1924 peí Comité Central Separatista
Cátala. El nom de Pía hi apnrcix al primer número (20 de maig) en un telegrama de protesta -signat també per Maciá
i altres exiliats- per Texpulsió de George
Dwelshauvcrs, director del laboratori de
Psicologia de Barcelona, decretada per
la Dictadura.
Pero alió mes remarcable de la
col-laboració de Pía és l'article que hi
publica, en el número 2, solire la necessitat de fer un tront únic contra el régim
de Primo de Rivera. N o volem pas
reproduir-lo ací, perqué ja va fer-ho en
un llihre el dissortat amic Joan Crexell
l'any 1987(4)- Pero, ates que els biógrafs
de Pía l'han desconegut, ens limitarem a
reportar-ne un parcll de parágrafs que
donaran una idea del to emprat.
El primer diu aixf: «La monarquía
trobará sempre polítics per fer una política unitaria. Per una rao mnlt senzilla.
El problema cátala es l'únic problema
que ha sentit i sent el pobló castellá. Es
un poblé aquest, que históricament
encara ha de néixer. Es un poblé que no
ha sigut mai ell, que no té una historia
propia, ni un moment de personalitat
auténtica. Es un poblé que ha fet la
política deis altres, que les vegades que
ha sigue alguna cosa fou en tant que
instrument deis altres. Es un poblc olegat a dins de la historia d'Alemanya,
dAnglaterra, de Franca o de l'Església.
1 és precisament perqué ha sigut sempre
un instrument perqué ha conservat
unes caracteristiques nacionals ferotgement típiques. E! problema cátala, per
la part que conté de crítica d'Espanya,
rcvolta fins a les entranyes la gelosia
natural d'un pohle i aixó sohretot perqué nega una historia. Per aquest cantó,
dones, les co.ses son encara mes clares. I
davant de la fatalitat ofensiva que té el
nostre problema, no hi ha dret, si es vol
conservar una posició catalanista honrada, a buscar una porta de sortida. No.
No hi ha sortida».
El segon constitueix tot un elogi de
Maciá, que pot comparar-se amb les
envestidos que li dedica pocs anys després. Diu així:
«Un munt de diferencies separen
en Maciá i jo. Som dos bornes de dues
époques distintes, de formació diterenr, de sensibilitat potser contraria.
Us concedcixo que en Maciá és un
símbol del sentiment a condició que
em consit_!ereu suficicnlnicLit Ired per
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ésser un o p o r t u n i s t ; i . I he, aquest
o p o r t u n i s t a us d i u : En Miicia és
l'hiime que esta d'acord amb el tn
actual de l'opinió catalana, en Macia
és rCinic home que té una política. En
Macia es la nostra única esperanza. En
Macia és sobretot l'home que porta
avui la política amb suficient passió
per teñir de Catalunya un coneixement exacte. N o cal entrar en mes
explicacions. El temps dirá si el que
avui sembla misticisnie pur no és altra
cosa sino Túnic camí».
Conclusió

V(10)
Bois-Colombes, 15 Febrer 1926
59 bis, Rué Ch. Duflos
Amic Pía,
Us agrairé que com mes aviat millor ens feu un arricie peí Butlletí que
publicarem dedicat ais presos separatistes. Us suposo ja assabentat de la pressa
que donen ara al seu jutjament i deis bruits que corren que van a demanar
dues o tres penes de mort.
Us prego, dones, ens el feu arribar tant punt el tingueu, i em reitero vostre afhí. amic per Catalunya.
[Francesa Maciá]

Com ja hciii apuniar a! comeni;ament, les relacions de Pía amb Macla
durant la dictadura de Primo de Rivera
foren ben diferents de les que s'enrepistraren en temps de la II República,
quan Macia va presidir la institució mes
representativa del catalanisme polític.
Pía i Macia, durant la Dictadura,
tenien coses en comú: necessitaven
suports. Pía es presenta ell mateix com
un borne manat i com un necessitat
cronic. Macia, per la seva banda, volia
recolzaments diversos per dur endavant
cls ideáis polírics. I si és evident que
Macia no podia oferir a Pía alio que
rescriptor volia, l'aproximació resulta
favorable, almenys parcialmcnt, per a
aiiibdues parts. Pía va cobrar alf^una
cosa, i Macia rebé els elogis contin^uis
de Pía, a mes de la coMaKiració al Butllcü. Després Pía troba el mecenes que
cercava en la persona de Cambó i es
passa a la Lliga. L'Esquerra triomíant
fou, pero, el rival polític Je la Llij^a, i
Macia -el Macia mes reposat i beatíficfou el blanc de Pía, que treballava a sou
de Cambó, i es comportava com un
home manat.
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Joscp Clara és liisLoriador.
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