
  

 

1 

G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2 

 

DESCOBREIX A FRANCESC MACIÀ I EL SEU VINCLE 

AMB LES BORGES BLANQUES 

 

 

DOSSIER DE TREBALL 

 

NOM: 

GRUP: 

 CURS: 

 

 

 

 



  

 

3 

 

ÍNDEX 

 

Introducció………………………………………………………………...Pàgina 4 

 

Objectius d’avaluació ……………………………………………………Pàgina 5 

 

Etapes de Francesc Macià.……………………………………………..Pàgina 6... 

 

El nen i el jove Francesc (1859-1875)…………………………………..Pàgina 8... 

 

L’enginy (1875-1907)…………………………………………………….Pàgina 11… 

 

El diputat Francesc Macià (1907-1923)......……………..…………....Pàgina 15… 

 

Macià lluny de casa: dictadura i exili (1923-1930)……………………Pàgina 20… 

 

Macià president de la Generalitat de Catalunya (1931-1933)………Pàgina 24… 

 

Francesc Macià ens deixa (1933)……………………………………..Pàgina 28…  

 

 

       

 

 

 

 

 



  

 

4 

 

INTRODUCCIÓ 

L’Espai Macià acull l’exposició permanent “El viatge de Macià” que pretén 
generar un vincle afectiu amb l’època i transcendència del que fou president de 
la Generalitat de Catalunya, a més de situar al visitant en aquest moment 
històric del país, però també en els anys posteriors fins arribar avui en dia, en 
que el somni de llibertat i de progrés de Macià encara té vigència. L’equipament 
cultural fa difusió del llegat de la figura, la trajectòria i la manera d’entendre el 
món de Francesc Macià. 
 
L’Espai Macià neix amb una clara vocació d’esdevenir un punt d’aturada 
imprescindible per al turisme que visiti les Borges Blanques o les Terres de 
Lleida, i de ser el punt de partida des d’on iniciar la descoberta turística de la 
zona. Al mateix temps també pretén ser un punt de visita obligatori per a tots 
aquells amants de la història del país; i és un dels indrets englobats als Espais 
de la Memòria de Catalunya. És per tot plegat que el mateix Espai Macià acull 
una oficina de turisme. 

 
L’exposició permanent “El viatge de Macià” s’ubica a les dues plantes superiors 
de l’edifici. A la tercer pis, s’hi troba el gruix expositiu que es divideix en deu 
àmbits diferents: Infància i primera joventut; Macià enginyer militar; Els fets del 
Cu-Cut; Macià Diputat (2 etapes); Dictadura de Primo de Rivera; Exili; Prats de 
Molló; Judici a París; Primera síntesi: El viatge de Macià; Exili, retorn i 
proclamació de La República; Mort de Macià; Síntesi final: El somni de Macià. 
 
Tot i que Francesc Macià va néixer a Vilanova i la Geltrú, els seus pares 
procedien de les Borges Blanques. Macià va conservar nombrosos records de 
les Borges Blanques on cada estiu es traslladava la família amb tots els 
germans. A més, la seva dida era de Cervià de les Garrigues i, anys més tard, 
fou Diputat per les Borges Blanques, ciutat que li guarda molta estima i a la 
qual sempre hi va estar vinculat. 
 
L’Espai Macià és situat al centre de les Borges Blanques, a 25 km de Lleida (20 
minuts) i a 1hora i 30 minuts de Barcelona, uns 150 km. Es pot arribar amb 
cotxe per la N-240, l’AP-2 i la C-233; amb tren o amb autobús.  
L’Espai Macià es troba a la Plaça Ramon Arqués, número 5 de Les Borges 
Blanques i està obert de dimarts a dissabte de 10 a 14 hores i de 17 a 20 
hores, i diumenges i festius de 10 a 14 hores.  
L’Espai Macià compta amb la pàgina web: www.espaimacia.cat i a la pàgina de 
Facebook: www.facebook.com/espaimacia. 
 

http://www.facebook.com/espaimacia
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OBJECTIUS D’AVALUACIÓ 

 

És molt important que conegueu els objectius que ens proposem assolir, així 

sabreu com es valoraran els exercicis que heu de realitzar. 

 

S’avaluaran els aspectes següents: 

> Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i 

socials de la societat catalana i progressar en el sentiment de pertinença al país. 

> Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, 

especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i 

interpretar la informació amb sentit crític. 

> Respecte de l’espai: 

- Ordre en les diferents plantes 

- Ús correcte de les instal·lacions 

- No tocar els elements exposats 

> Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits 

d’esforç i treball en l’estudi, així com actituds de confiança, amb iniciativa personal, 

autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat en 

l’aprenentatge. 

> Procediments: 

- Presentació acurada 

- Fer els exercicis en els terminis establerts i d’una manera correcta. 

> Actitud: 

- Participació en les activitats 

- Mostrar interès i actitud crítica en els temes plantejats 

> Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges 

complexos en llengua catalana. 
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 ETAPES DE FRANCESC MACIÀ 

 

El nen i el jove Francesc (1859-1875)  

- Gent d’oli: els orígens familiars  

- Dibuixant el cel: les primers idees 

- Les arrels: Les Borges Blanques 

 

 

 

 

L’enginy (1875-1907) 

- Un camí: la carrera militar 

- Temps d’amor, aigua i tertúlies 

- A peu d’obra: Macià enginyer 

- Canvi de segle, canvi de rumb 

- Assalt al Cu-cut!: La força de l’humor 

 

 

El diputat Francesc Macià (1907-1923) 

- Un candidat i una vocació política 

- L’home que creu: la forja d’un polític  

- Primeres decepcions: el viatge a Madrid 

- Al front: corresponsal de guerra 

- El món d’entreguerres: el dret a decidir a Europa 

- Conflictes colonials i crisis de la Restauració 

- Macià: el compromís independentista 
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Macià lluny de casa: dictadura i exili (1923-1930)  

- Atac a les llibertats: La dictadura de Primo de  

  Rivera 

- La lluita des de l’exili 

- La revolució fallida: els fets de Prats de Molló 

- Catalunya es fa veure a Europa: el judici de Paris 

- Ambaixador d’ultramar: l’aventura americana 

 

 

Macià president de la Generalitat de Catalunya (1930-
1933) 

- El retorn definitiu: Catalunya espera el mite  

- El poder de la paraula: la proclamació de la  

  República Catalana  

- Una nova il·lusió: Generalitat i Estatut 

- Macià governa 

 

 

Francesc Macià ens deixa (1933)  

- La mort inesperada del president  

  Macià 

- La memòria de Macià 
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EL NEN I EL JOVE FRANCESC (1859-1875) 

1. Gent d’oli: els orígens familiars  

Els pares de Francesc Macià, Joan Macià 

Artigas i Maria Llussà Segarra, procedien 

de les Borges Blanques (de Cal Ganyada 

i de Cal Gimeno respectivament). El pare, 

pagès, s’instal·la a Vilanova i la Geltrú 

per establir un negoci d’exportació d’oli 

en un moment d’expansió de la producció 

en l’interior del país. Per això, Francesc 

Macià i Llussà neix el 21 d’Octubre de 

1859 al costat del mar de Vilanova i la Geltrú, d’on salparia el bergantí del seu 

pare. El matrimoni va tindre 7 fills i Francesc era el segon de cinc que van 

sobreviure: un noi moreno de pell com la mare, esvelt i intel·ligent, a qui  

agradava el mar. 

 

2. Dibuixant el cel: les primeres idees 

Per al jove Francesc, la platja es el lloc perfecte 

per jugar; i la costa, un escenari que li agrada 

recórrer des del mar. Entre els jocs propis dels 

nens d’aquella època, un dels preferits de 

Francesc Macià era fer volar els estels. Una afició 

que no abandonarà mai. Per la família, Vilanova i 

la Geltrú i el mar representaven una possibilitat 

per fer negocis. A la capital del Garraf, Francesc estudia fins a batxillerat, que 

va cursar al Col·legi “Libre de Segunda Enseñanza”, i rep la influencia del 

liberalisme progressista del seu pare i el federalisme del seu germà gran, Joan, 

que va ocupar diferents càrrecs a l’ajuntament de Vilanova. De gran, Francesc 

faria volar les seves idees. 

 

3. Les arrels: les Borges Blanques 

Malgrat no viure allí la seva infantesa, la memòria d’aquell nen que va ser 

Francesc Macià està prenyada de records de les Borges Blanques i les 

Garrigues, on tenia els seus parents i la seva dida, que era de Cervià de les 

Garrigues. Durant els estius, la família anava a les Borges Blanques, poble on 

vivien els padrins, amb tots els seus germans. Aquestes estades els permeten 

mantenir una relació estreta amb les activitats pròpies del món rural,  
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que mai no se li farien estranyes. Anys més tard, l’enginyer Francesc Macià va 

assumir les obres de conducció de l’aigua a les Borges Blanques i seria 

nomenat fill adoptiu d’aquesta població (1892). A partir de 1907, seria el 

representant d’aquest districte electoral al Congrés dels diputats. 

 

Exercicis de la 1a Etapa: 

1. Realitza un petit arbre genealògic de la família de Francesc Macià. 
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2. De quina casa de les Borges eren els pares de Francesc Macià? Quants fills 
van tindre? A que es dedicava el pare del petit Francesc Macià i per què es va 
trasllada a Vilanova i la Geltrú?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Diguis si són verdaderes o falses les següents afirmacions: 
 
- Francesc Macià rep la influència progressista del seu germà Joan. 
 
- Macià adorava fer volar estels a la platja, però ho va abandonar anys després. 
 
- La seva dida era de Cervià de les Garrigues. 
 
- El 1892, Francesc va ser elegit fill adoptiu de les Borges Blanques. 
 
- Durant els estius anava a visitar els seus padrins a Juneda. 
 
- Francesc Macià va cursar batxillerat al Col·legi “Libre de Tercera Enseñanza” 
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L’ENGINY 

1. Un camí: la carrera militar 

Als 15 anys, Francesc Macià viu una 

Vilanova de bulliciosa vida social que 

exporta oli, vi, teixits i altres productes 

cap a les colònies. L’exèrcit que 

defensaria l’ampli mercat colonial era 

una bona opció per seguir endavant i 

els enginyers eren un cos distingit. 

Era una possibilitat que tenien les 

famílies per donar una carrera als 

cabalers. Amb 16 anys, va ingressar a 

l’Acadèmia d’Enginyers Militars de 

Guadalajara, on es formà 

personalment i professionalment. Al 

1879, es graduà com a tinent. Al llarg 

de la seva carrera militar, que intentà 

seguir a les colònies sense èxit, 

ascendeix fins al grau de tinent coronel (1904) i ocupa diferents destins a 

Barcelona, Guadalajara i Madrid (1880-1883), Sevilla i Jaén (1883-1887), 

Lleida (1887-1892), Girona i Barcelona (1893-1895) i, una vegada més, Lleida 

(1895-1907). El seu últim destí serà Santoña, a Cantabria (1907). 

 

 

2. Temps d’amor, aigua i tertúlies 

Entre les mirades d’un ball de disfresses, Francesc 

Macià va descobrir la seva futura esposa, Eugènia 

Lamarca de Mier. El seu futur sogre, Agapit Lamarca, 

arquitecte i líder del partit liberal, i tan conegut per les 

seves propietats com per les seves excentricitats, 

s’oposava a aquesta relació ja que no reconeixia Macià 

com un membre de la seva mateixa classe social. 

Potser, per això, que al 1888 es van casar a les 5 de la 

matinada. Eugènia aportarà el patrimoni familiar, la finca 

de Vallmanya (Alcarràs) i Macià s’implica amb l’arribada 

del risc a través del canal d’Aragó i Catalunya. La “finca 

petita que no donava res” es va convertir amb els anys 

en una rica propietat de regadiu. La destinació a Lleida, 

la seva vinculació amb la burgesia local terratinent i l’ascendència sobre les 

Borges Blanques, el contacte amb els cercles més actius de la vida de la ciutat  
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i l’assistència a diferents tertúlies on coneix monàrquics, tradicionalistes, 

republicans i catalanistes de diferents tendències li va donar una certa 

perspectiva. Es relacionava amb Joan Lavaquial, Alfred Perenya, Humbert 

Torres, Pere Mies de les Borges, Romà Sol, Magí Morera, Enric Arderiu, etc. 

Parlava poc i observava. 

 

3. A peu d’obra: Macià enginyer  

Els enginyers militars podien porta a terme projectes d’enginyeria civil. 

L’aplicació pràctica dels seus coneixements d’enginyeria li van servir per tenir 

un contacte directe amb els problemes i la situació del territori. En aquest sentit, 

Macià va desenvolupar una intensa activitat, entre la 

qual destaca la introducció del ciment armat a Espanya. 

Encara es conserva la primera obra que realitzar, que 

data de 1893: un dipòsit d’aigua a Puigverd de Lleida 

(Segrià). Durant l’estada a Lleida, va aixecar un plànol 

de la ciutat i realitzà diferents projectes a la Seu Vella, al 

Castell, on estava radicada la guarnició. Entre altres 

treballs realitzats en el territori, realitza diferents treballs 

topogràfics per al traçat de la línea ferroviària de la Pobla 

de Segur, anteriorment anomenada del Noguera 

Pallaresa, la carretera de la Seu d’Urgell a Andorra i el 

projecte de ferrocarril entre Lleida i Pont de Suert. 

 

4. Canvi de segle, canvi de rumb 

El final del segle es presenta agitat. La 

monarquia de la Restauració (1875), que per a 

les classes dominants catalanes representa 

l’estabilitat desprès d’un segle XIX bastant 

dolent, mostra els senyals de l’esgotament en 

arribar a la seva fi. Les elits catalanes no 

participen en el disseny de la política 

econòmica; el catalanisme cultural i polític van 

ocupant més espai; l’opinió pública reclama 

més atenció i la qüestió social plateja molts problemes. A més, s’ha perdut 

Cuba i Filipines després d’una derrota militar (1898). Molts creuen necessària 

una regeneració del sistema social i polític espanyols. Francesc Macià es va 

acostant a aquestes posicions. 
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5. El assalt al Cu-cut!: La força del humor 

El 25 de Novembre de 1905, a 

Barcelona, un grup de militars assalta 

la impremta i la redacció del 

setmanari satíric “Cu-cut!” i les 

dependències de “La veu de 

Catalunya”, ambdues properes a la 

Lliga Regionalista. Un acudit 

aparegut en la revista, amb el qual 

s’ironitzava sobre les derrotes del 

exèrcit espanyol, enfada als militars 

que el veuen com un enemic interior 

en el catalanisme. Es cremen papers 

i mobles a la porta dels locals. 

L’acció no es sancionada i 

l’intervencionisme militar es va 

reforçar  l’any següent amb la llei de 

Jurisdiccions, que permetia aplicar el 

codi militar a les civils per l’actuació 

contrària a els símbols patriòtics. 

Macià, tot i que en aquells moments 

entén Catalunya com una part 

integrada dins d’Espanya, no 

comparteix les actituds hostils dels polítics espanyols i del exèrcit respecte de 

la realitat catalana. 

 

Exercicis de la 2a Etapa: 

1. Fes un petit esquema de tots els destins que va tenir Francesc Macià fins 

que va assolir el càrrec de tinent coronel. Seguint l’ordre cronològic. 
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2. Per què el senyor Agapit Lamarca no acceptava a Francesc Macià? Qui era 
aquest home? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Què va fer Macià per la nostra província durant la seva etapa d’enginyer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Dibuixa un acudit polític relacionat amb Francesc Macià i la derrota de 
l’exèrcit espanyol. (Diferent del de la fotografia). 
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             EL DIPUTAT FRANCESC MACIÀ (1907-1923) 

1. Un candidat i una vocació política 

La llei de Jurisdiccions castiga els delictes contra la pàtria espanyola i l’exèrcit, i 

escenifica la presència del codi militar en la societat civil. Com a reacció, es va 

formar Solidaritat Catalana, una coalició electoral sense precedents. Macià, 

situat en l’òrbita de la Lliga i crític amb la posició anti-catalanista de l’exèrcit, 

s’incorpora com a candidat per les Borges Blanques i Barcelona en les 

eleccions a les Corts de 1907. Aquesta decisió el deixa en una situació molt 

difícil, ja que se l’acusa de 

traïdor i se’l destina a Santoña 

com a càstig. Al maig de 1907, 

desprès de 31 anys, Macià 

opta per ser lleial als seus 

principis i abandona l’exèrcit. 

Neix el mite de Macià en 

determinats sectors de la 

societat catalana. El nou 

diputat de les Borges renuncia 

a l’acta per Barcelona i tornarà 

a repetir el seu èxit en les 

eleccions de 1910, 1914, 1916, 1918, 1920, i 1923, fonamentalment per la 

trajectòria política futura en un treball dirigit cap al respecte i els drets de la gent 

de les Garrigues i el seu districte electoral. 

 

2. L’home que creu: la forja d’un polític 

Francesc Macià encara creu que els polítics de la 

Restauració són els Responsables de la crisis del país. 

Creu en la Solidaritat Catalana i en la possibilitat de 

regenerar Espanya a partir de l’exemple d’acció conjunta 

dels catalans. La seva carrera militar s’ha acabat i es 

dedica a construir-se una imatge com a polític 

professional i modern, conscient de la importància de la 

propaganda, de la agitació política i de la proximitat amb 

el poble. Creu que és possible transformar el sistema des de dintre i confia en 

les possibilitats de la política parlamentària. El diputat Macià se centra en la 

defensa de les reivindicacions procedents dels pagesos lleidatans, i 

concretament, els de les Garrigues, en la seva lluita per preservar la qualitat de  
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l’oli d’oliva verge i evitar que es puguin barrejar amb altres d’inferior qualitat. La 

seva tasca no es fàcil i la fe en el diàleg i els acords parlamentaris no duren 

gaire temps. 

 

3. Primeres decepcions: el viatge a Madrid 

Macià no tarda en rebre una decepció en 

primera línea política. La Setmana Tràgica 

(1909), la crema del tren a les Borges, la dura 

repressió que segueix i que Macià no 

comparteix i la fractura de Solidaritat per les 

discrepàncies entre les formacions que la 

integren representen una primera decepció. 

Aquest any, a les Borges, es dedica un carrer a 

Francesc Macià. Amb la impossibilitat de 

consens i pactes en el seu treball en el 

Parlament, opta per no prendre possessió de 

l’acta de diputat l’any 1910, però 600 habitants 

de les Borges i les Garrigues, electors del 

districte de les Borges, es traslladen a Madrid, 

s’encarreguen d’entregar la seva acta en el 

Congrés dels diputats i l’obliguen a reconsiderar 

la seva decisió. L’any 1911 s’allunya de la Lliga i, com a diputat independent, 

amb una honradesa a tota prova, es va apropant a posicions catalanistes i 

republicanes d’esquerra. Entre 1915 i 1917 abandona l’escó  com a protesta 

pel funcionament del sistema, per la dificultat de transformar-lo des de dintre i 

per la incomprensió que es troba en tot allò referent a les aspiracions 

catalanes. El 1916 torna a repetir l’èxit electoral, però Macià encara no vol 

tornar a agafar l’activitat parlamentària. Un grup d’electors del districte de les 

Borges s’encarrega d’entregar la seva acta al Congrés dels diputats. 

 

4. Al front: corresponsal de guerra 

 Al 1916, havent abandonat el seu escó, 

mentre no estava en el Congrés, Macià va 

passar un temps a França com a 

corresponsal del diari “La publicitat”. La 

primera guerra mundial estava assotant una 

Europa plena de trinxeres. Visita el front 

aliat on lluiten centenars de voluntaris  
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catalans amb l’esperança que la victòria aliada acabi amb les monarquies 

reaccionàries i alliberi les nacionalitats oprimides. Aquesta breu experiència li 

permet entrar en contacte i conèixer directament l’esperit de la unió sagrada 

francesa, la voluntat d’una nació d’unir-se per defensar conjuntament una 

causa comú en moments difícils. Els valors associats a la unitat nacional 

contribuiran a reforçar el seu ideari i influeixi notablement al seu retorn al 

Congrés.  

 

5. El món d’entreguerres: el dret a decidir a Europa 

 Europa està plena de cicatrius i 

dolor. El conflicte ha provocat 

més de deu milions de baixes i ha 

implicat 32 països. El final de la 

Gran Guerra amb la victòria 

aliada es concreta mitjançant els 

tractats de Paris. El context polític 

europeu i mundial s’ha 

transformat radicalment. En 1917, 

l’imperi rus dels tsars s’ha 

desintegrat sota l’empenta  de la 

revolució dels bolxevics.  En 1918, la derrota dels imperis alemanys, 

austrohongarès i turc provoca la irrupció de nous estats en el mapa d’Europa.   

La democràcia i el dret a l’autodeterminació dels pobles són els guanyadors de 

la guerra, com es manifesta en l’ideari del president de EEUU, Thomas 

Woodrow Wilson. Al mateix temps, en el sens de l’Imperi britànic, guanyaran 

protagonisme les reivindicacions nacionals, des de l’estratègia armada dels 

nacionalistes irlandesos fins als plantejaments no violents de Gandhi a l’Índia. 

Macià veurà en aquest escenari una confirmació dels seus plantejaments 

polítics, especialment en el que es refereix al dret a decidir dels pobles, i una 

referència en la qual inspirar la seva acció política. 

 

6. Conflictes colonials i crisis de la Restauració 

Macià sap que a casa també corren temps conflictius i difícils. A finals de la 

segona dècada de segles XX, Catalunya viu l’esclat de la lluita de classes, del 

pistolerisme i d’un profund trencament social. Per altra banda, les derrotes 

espanyoles al Marroc, el malestar en els sectors de l’exèrcit i la incapacitat dels 

governs dinàstics d’aconseguir una estabilitat institucional i política 

contribueixen decisivament al descrèdit de la monarquia i la Restauració. En  
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1917, el govern en minoria havia tancat les Corts. La Lliga convoca una 

assemblea de parlamentaris a Barcelona per intentar forçar una reforma del 

sistema. Aquest es un període intens per a l’esquerra catalana i el 

republicanisme nacionalista. El panorama polític es torna més complex, amb 

noves formacions: Partit Republicà Català, Acció Catalana, Unió Socialista de 

Catalunya, Federació Democràtica Nacionalista i Estat Català. Macià s’estava 

convertint en un referent d’un nacionalisme renovat més compromès, actiu i 

militant.  

 

7. Macià: el compromís independentista  

 Una vaga general trunca el potencial 

reformador de l’assemblea de 

parlamentaris. La Lliga entra per 

primera vegada al govern, però Macià 

experimenta una nova decepció. La 

negociació amb l’Estat era inviable. 

Potser que per això s’implica en un 

projecte insurreccional amb elements 

de la  CNT que li comporta una 

primera experiència a l’exili. Torna el 1918 per a ser reelegit diputat. L’any 

següent, en el context de la campanya per a l’estatut emparat per la 

Mancomunitat, lidera la creació de la Federació Democràtica Nacionalista, que 

es defineix com a separatista davant del possibilisme de la Lliga. Al 1922, 

encapçala Estat Català, organització independentista que planteja un 

nacionalisme insurreccional i armat, i la possibilitat posterior d’establir una lliure 

confederació ibèrica. Durant aquests anys també entra en contacte amb el món 

sindical i amb personatges com Marcel·lí Domingo, Àngel Samblancat, 

Salvador Seguí, Andreu Nin i Àngel Pestanya. La defensa de la sobirania 

nacional i els plantejaments de justícia social s’incorporen plenament en l’ideari 

macianista. 

 

Exercicis 3a etapa: 

1. Quin càstig va rebre Francesc Macià en ser candidat per a diputat? I què va 

fer Francesc Macià al veure que no podia ser lleial amb els seus principis? 
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2. Escriu les dades de les següents etapes: 

Setmana tràgica     ....................................................................        

Derrota dels imperis alemanys ................................................. 

Corresponsal del diari “La publicitat” ........................................ 

Tancament de les Corts ........................................................... 

Encapçala l’Estat Català .......................................................... 

 

3. Fes una petita biografia dels personatges del món sindical que estaven en 

contacte amb Francesc Macià: (Buscar per Internet) 

Marcel·lí Domingo:  

 

 

 

 

 

 

Salvador Seguí Rubiñals: 
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       MACIÀ LLUNY DE CASA: DICTADURA I EXILI (1923-1930) 

1. Atac a les llibertats: La dictadura de Primo de Rivera 

L’estat espanyol respira amb dificultat: 

descrèdit polític, conflicte social, 

desacoblaments de les nacionalitats, restes 

de l’imperi colonial a l’Àfrica. La monarquia de 

la Restauració intenta apuntalar el vell ordre 

però es mostra ineficaç per a resoldre els 

conflictes que es donen en tots els fronts. Des 

de diferents sectors polítics i socials, inclosa 

una part important de la burgesia catalana, es 

creia que uns dictadura militar podria ser la 

solució. El setembre del 1923, Miguel Primo 

de Rivera, capità general de Catalunya, 

agafar el poder amb el suport del rei. L’atac a 

les llibertats polítiques que es viurien a partir 

de llavors a Espanya s’engreujarà a Catalunya amb la persecució de les 

reivindicacions nacionals. S’eliminen els partits polítics i es prohibeixen els 

sindicats, es persegueixen els militants d’esquerres i catalanistes, es dissol la 

Mancomunitat de Catalunya i es prohibeix l’ús públic de la llengua i les 

banderes catalanes. 

 

2. La lluita des de l’exili 

  A l’Octubre de 1923, abans de que el detinguin, 

Macià té temps per fugir a França. Després d’un 

pas per Perpinyà, s’estableix a prop de París, a 

Bois-Colombes. L’acompanyen centenars de 

seguidors de l’Estat Català i, durant tot l’exili, 

l’inseparable company i poeta Ventura Gassol. A 

París s’escolta el batec de l’esperit democràtic i la 

llibertat. Té 64 anys i una vitalitat admirable, i 

molt de respecte. Allí desenvolupa una intensa 

activitat i estableix contactes amb diferents sectors opositors: nacionalistes 

bascos i catalans, comunistes, anarquistes i els liberals de Santiago Alba, i crea 

el Comité de la Lliure Aliança per lluitar contra la dictadura. Havia que mantenir 

viva la causa catalana i donar-la a conèixer a l’exterior. Al 1925 llança 

l’emprèstit Pau Claris per a recaptar fons, bàsicament procedents de les  
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cases catalanes d’Amèrica que ja havien col·laborat econòmicament amb 

l’Estat Català, i viatja a la URSS buscant suport  de la Internacional Comunista 

sense obtindre cap compromís concret. Malgrat tot, els projectes de revolució 

no es concreten i un sector d’Estat Català trenca amb el líder. El grup Bandera 

Negra, encapçalats per Daniel Cardona i un nodrit grup d’habitants de les 

Garrigues, intenta atemptar contra el rei al Garraf.     

 

3. La revolució fallida: els fets de Prats de Molló 

 Macià creu que haurien de mantenir 

la iniciativa i evitar  que el moviment 

perdi la força davant la pressió de la 

policia francesa, que el vigila 

permanentment. Per a la llibertat de 

Catalunya, Macià i els seus seguidors 

decideixen emprendre una acció més 

atrevida. Des de França, ell i els seus 

seguidors organitzen un cos armat 

amb el qual volen entrar a Catalunya. 

Recollien armes, municions, bombes, feien pràctiques de tir, entrenaments i 

marxes a diferents localitzacions. Una vegada a Olot, proclamarien la 

República i la Revolució s’estendria en direcció a Barcelona. Per a reforçar 

l’exèrcit català, es requereix a mercenaris antifeixistes italians establerts a 

França. Malgrat tot, el projecte insurreccional fracassa i Macià es detingut amb 

els seus homes a Prats de Molló el 4 de Novembre de 1926. Entre els italians, 

hi havia confidents de la policia secreta de Mussollini. L’acció catalana s’ha vist 

condicionada per les difícils relacions entre la Itàlia feixista i la França 

republicana. 

 

4. Catalunya es fa veure a Europa: el judici de Paris 

Macià es reclòs a la presó de “La 

Santé”, però el seu nom ja s’associava 

a una causa romàntica i heroica en 

diferents sectors de la societat 

francesa. L’acció armada ha fracassat 

però el seu cop propagandístic ha estat 

favorable per a Catalunya. Macià es 

guanya la simpatia de l’esquerra 

europea i es converteix, amb 67 anys,  
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en el símbol de la lluita del poble català per la seva llibertat. Al Gener de 1927 

s’inicia el judici de Paris. Macià i l’advocat Henri Torres saben utilitzar el procés, 

que té un ampli eco en la premsa europea i americana, per donar difusió 

internacional al plet català. El “caudillo” català rep una lleu condemna: 200 

francs i dos mesos d’arrest per tendència il·lícita d’armes, tot i que ha de 

marxar del país. Amb la presó preventiva ja complerta, s’instal·là a Brussel·les.     

 

5. Ambaixador d’ultramar: l’aventura americana 

 El mar torna a ser present en la 

vida de Macià. El camí americà 

de l’oli de les Borges Blanques 

que traginava el seu pare és ara 

mateix el seu camí. Entre 1927 i 

1928, Macià respon a les 

peticions de les cases catalanes 

d’Amèrica amb un llarg viatge. 

Passa per Uruguai, Argentina, 

Xile, Cuba i, finalment, New York, 

des d’on torna cap a Europa. A 

La Habana, entre el 30 de Setembre i el 2 d’octubre, se celebra l’assemblea 

constituent del separatisme català. Els dos resultats més significatius són la 

firma de la constitució provisional de la república catalana, el primer projecte de 

carta magna d’un estat català i l’únic que menciona l’oli de la terra i la seva 

protecció, i la formació del Partit separatista revolucionari de Catalunya. Malgrat 

tot, el nou partit no es consolida. 

 

Exercicis 4a etapa: 

1. Què provoca  la dictadura de Primo de Rivera a Catalunya. (1923-1930) 
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2. Assenyala, als mapes, i anomena el llocs de les rutes que va recórrer 

Francesc Macià durant l’exili. 

Rutes de l’exili internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Rutes d’exili europeu 
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3. Quins són els dos resultats més significatius del separatisme català (explicar-

los breument)? I on es celebra l’assemblea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACIÀ PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

(1931-1933) 

1. El retorn definitiu: Catalunya espera el mite 

La mà d’un cirurgià del ferro no ha 

estat capaç de resoldre cap dels 

problemes d’Espanya. El 1930, 

Primo de Rivera ha perdut la 

confiança dels seus companys 

d’armes i del rei, i abandona el 

poder. Els opositors tornen a 

recopilar els contactes. A San 

Sebastià s’arriba a un pacte entre 

nacionalistes, republicans i 

socialistes segons el qual una futura república espanyola concediria 

l’autonomia a Catalunya. Macià intenta tornar immediatament a Catalunya, però 

les autoritats no li ho permeten fins al febrer de 1931. Arriba amb un prestigi 

important, convertit en símbol de la campanya per l’amnistia i amb una potent 

imatge que identificava la seva sort amb la de Catalunya. El mes de Març se  
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celebra a Sants la Conferència d’esquerres catalanes en la que es crea 

Esquerra Republicana de Catalunya, on conflueix diferents sectors del 

republicanisme d’esquerres i del catalanisme. Macià va ser elegit president. 

 

2. El poder de la paraula: la proclamació de la República Catalana 

La popularitat de Macià no para 

de créixer. La monarquia convoca 

unes eleccions municipals per al 

12 d’Abril amb l’intenció de 

recuperar la iniciativa política i 

guanyar lleialtat. Contra tot 

pronòstic, el nou partit de Macià 

surt guanyador amb uns resultat 

acaparadors. El triomf de les 

dictadures republicanes en les 

principals ciutats espanyoles i catalanes provocarà la caiguda d’Alfons XIII i 

l’arribada de la República el dia 14. El mateix dia, a Barcelona, sobre les 13:30 

hores, Companys proclama la República, i Macià, molest per el gest unilateral, 

cap a les 14:15 hores, va un pas més endavant i proclama la República 

Catalana com a Estat integrant de la Federació Ibérica i anuncia que es fa 

càrrec del govern. 

 

3. Una nova il·lusió: Generalitat i Estatut 

Els fets consumats són acceptats amb dificultats pel 

govern provisional de la nova República Espanyola i sense 

derrama ni una gota de sang es restaura el govern 

autònom suprimit més de 200 anys endarrere: La 

Generalitat de Catalunya. Francesc Macià serà president 

provisional d’un govern autònom a l’espera de l’aprovació 

d’un estatut i de la celebració de les eleccions al 

Parlament. L’estatut no és aprovat per les Corts 

espanyoles fins al Setembre de 1932, després d’uns intensos debats 

parlamentaris, d’un cop d’estat fallit i de retallades de competència sobre la 

redacció original aprovada a Catalunya durant l’estiu de 1931. Al novembre de 

1932 se celebren les primeres eleccions al Parlament de Catalunya, que ERC 

guanya clarament.  
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El prestigi i la popularitat de Francesc Macià són fonamentals per donar 

consciència a aquesta primera Generalitat. Per reforçar la nova realitat 

institucional. Es dedica a recórrer el país en diferents viatges en el que sempre 

es rebut per multituds.  

 

4. Macià governa 

El 14 de Setembre de 1932, Macià és 

elegit definitivament president de la 

Generalitat en les primeres eleccions de 

la història al Parlament de Catalunya. 

L’alegria col·lectiva per la recuperació 

material i simbòlica del Palau de la 

Generalitat i de la càmera parlamentària, 

seus del poder civil i la sobirania popular, 

és enorme. Macià tenia 73 anys i li queda poc temps per desenvolupar una 

acció de govern. A pesar del escàs pressupost, s’impulsen accions en matèria 

d’educació, cultura i sanitat. Tot i això, 1933 serà un any difícil. Es plantegen 

noves diferències i trencaments en la seu del partit del govern. Les relacions 

amb el govern de Madrid tampoc no són fàcils i en el mes de Novembre es 

forma un nou gabinet  de dretes i contrareformista. També són moments de 

crisi econòmica internacional i l’activisme anarquista mostra la seva 

disconformitat amb el lent avanç de les reformes democràtiques. Són temps 

d’il·lusió col·lectiva i tot sembla possible, però tot es desenvolupa amb una 

conjuntura espanyola, europea i mundial plena de perills totalitaris. 

 

Exercicis 5a etapa: 

1. A quin pacte s’arriba a San Sebastià? I qui forma part del pacte? 
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2. Busca per Internet el que va dir Francesc Macià quan va proclama la 

república catalana. (Hi ha un vídeo a l’Espai Macià) 
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3. Qui va aprovar l’Estatut? Quan? I com ho van aconseguir? 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCESC MACIÀ ENS DEIXA (1933) 

1. La mort inesperada del president Macià 

El 25 de desembre de 1933, Francesc Macià mort a la casa del Canonges 

després d’una infecció intestinal. Aquesta mort 

inesperada afecta a la societat catalana. 

L’enterrament del President a Barcelona es 

converteix en una manifestació multitudinària. La 

seva desaparició reforça el mite d’un home d’acció 

i política compromès amb el seu país. L’Avi era 

com el coneixien popularment en la seva última 

etapa política. La força de la seva figura es manté 

més enllà de la seva mort. El seu rostre ocuparia 

cartells electorals al 1936 i el seu nom, junt amb el 

del president Companys, donaria nom a les 

milícies republicanes durant la guerra civil. Ens 

deixava un home honest, íntegre i noble. 

 

2. La memòria de Macià 

Els guanyadors de 1939 van voler expandir l’ombra del seu 

triomf, aconseguit en el camp de batalla, sobre la història. 

Era necessari proscriure i condemnar el passat democràtic 

que, entre altres coses, havia posat en perill la unitat 

d’Espanya. La repressió ja no podia exercir-se directament 

sobre Macià ni sobre la seva dona, que havia mort el 1937, 

però sí podia caure sobre els records i els seus fills.  
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Joan, Maria i Josefina Macià van ser investigats i sancionats pel Tribunal de 

Responsabilitats Polítiques. La Generalitat ja no es recuperaria fins a la tornada 

del president Josep Tarradellas el 1977. Malgrat que la nova democràcia no 

enllaça amb el passat republicà i que en el futur es tindran moltes dificultats per 

reivindicar la seva memòria, la figura de Francesc Macià va recuperant a poc a 

poc el seu espai en la memòria dels catalans. La memòria d’un home que va 

creure que podia existir un horitzó col·lectiu de justícia social i llibertat nacional. 

 

Exercicis 6a etapa: 

1. En quina data ens va deixa Francesc Macià? A on? I per què? 

 

 

 

 

 

 

2. Com s’anomenava popularment a Francesc Macià en la seva última etapa 

política? Que va fer Lluís Companys per mantenir la figura de Francesc Macià 

desprès de la seva mort? 

 

 

 

3. Quin va ser el somni de Francesc Macià, que encara perdura fins els nostres 

dies?  

 

 


