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L’estada a Manresa; visc.uda. de “prop

Parlar  d’en Macià, d’en Francese Macià,
l’Honorable  Francesc  Macià  dels  pri
mers  anys  trenta  —honorable,. ès a dir,
digne  d’honors,  abans,  aleshores  j
sempre—;  parlar d’aquell home excepcio
nal,  honest,  idealista romântic, pie d’un
exaltat  sentiment del patriotisme; parlar
de  “1’Avi Macià”  com  tothom l’anome
nava  liavors, tothom  perquè tots e! sen
tfrm  com  a  cosa nostra  incifis el sector
d’anarquistes  més  radicals alguns  dels
quais  eren amb  cli quan allô de Prats  de
MolIô;  parlar  d’ell j de la  seva primera
visita  a Manresa ja com a President de la
Generalitat...  Doncs  sj,  em  plau,  j  en
gran  manera,  recordar  aquella data  to
tainient  inesborrable  de la meva memô
ria.  El que em sap greu és que se’m con
cedeixi  un  espai  tan  petit j que hagi de
fer-ho  gairebé  telegràficament.

Ja  el  dra abans,  quan es va  saber—la
notjcia  s’escampà râpidament per tota la
ciutat—  que i’endemà  venia en Macià,
pertot  arreu  senties  e! mateix:  “no  ho
Saps?”  demà  ve  l’A vi! ;ve  l’Avi!  ;ve.
PAv1!”.  I  en  efecte,  l’endemà, de  bon•     mati, tothom  estava  mobilitzat j

•     rat per  anar-b  a  rebre,  tothom,  nascut
•    ,aqui o vingut  de  fora,  tots  ens sent iem

catalans,  integrats  a  Catalunya  j  esti
mant  les coses prôpies  d’aquesta Terra
amb  ci mateix  fervor.  Fou després que
e!  feixista  Dencâs  j  els  seus
“escamots’ ‘començaren  d ‘enterbolir  i
complicar  les  bones  relacions  parlant
d’enviar  els  “casteilanots”  al  seu  iloc

d’origen i, més tard, el franquisme atiant
fort  el foc contra cl catalanisme, o sia a
l’inrevés...  Deia, doncs, que  e! dia de  la
vinguda  d’en Macià,  a  mig matj,  ja  tot
el  pont  de Sant  Francesc j les muralles
eren  plen.s, atapeïts  de gent que  espera
va  “l’Avi”.  Com  el  dia  de  la  procla
maciô  de la  Repûblica, potser  moit més
encara,  tothom era al carrer, amb la ria-
lia  j l’alegria ais rostres,  i n’és moit  de
dificil  amics, expressar amb paraules  la
impressié  que  produeix  l’espectacle de.
tota  una  ciutat  dempeus  rebent  entu
siasmada  i’Heroi,  el  Cabdill,  l’home
simbol  de la Iluita, tan  liarga j dramâti
ca,  pels  drets  i.  liibertats  de
Cataiunya..  .Amb moites dificultats,  la
Comitiva,  President  i  acompanyants
—barcelonins  i  manresans—  s’snaren
obrint  camj  entre. la  gentada  que  ata
peïa  carrers,  balcons,  finestres  j fines
tretes  (cintes i  banderes  de  quatre  ba
rres  pertot  arreu,  barretines,
nens  j nenes vestits. a l’antiga, j crits i vis
ques  j salutacions a  tot  drap) fins al tea
tre  Kursaal  on  es  feren  alguns  parla
ments  i,  al  final,  en  Ventura  Gassol
presentà  el  seu  himne  que,  després
d’uns  breus  assajos,  cantats  per  tot
hom,  atronava  la  gran  sala del  teatre:
“Glôria,  catalans, canteu! /;canteu  la
Pàtria!/  La  nostra pâti-la n ‘és redimi
da!/  /ningi  no ensprendrâ la nostra Iii
bertat!”  Himne  que sorti dcl Kursaal  i
ressonà  pels carrers  la restadel  dia,  tot
l’endemà  i molts  d’altres  dies.

Durant  e! séu  mandat  coin  a  Presi

dent  de  la  Generalitat  de  Catalunya,
Macià  va fer trçs visites a la nostra  ciu
tat.  Jo,  liavors,  era un niarrec de deu o.
onze  anys.. I  em  recordo  de  l’acoliida
que  Manresa  va fer al President  en una
d’aquestes  visites.  Jo  era  al  Passeig,
niés  o menys davant  de! Casino,  i vaig
poder  veure  Macià  que,  en  un  cotxe
descobert,  era  aclarnat  per  una  multi
tud  entusiasmada  que pràcticament  as
saltava  ei vehicle, oferint ranis  de  flors
a  l’home venerat  que,  a  la vegada,  re
bia  les besades de persones i niés perso
nes  —sobretot  de  dones  i d’infants—.

Era  un  entusiasnie  que  aqueils  anys
es  repetia  arreu  del  pais  en  uns  mo
ments  en què  la consciència col.lectiva
dels  catalans  s’anava consolidant.

Tants  anys coin  han passat,  no  m’he
sabut  es.tar de coin parar  aque!la mane
ra  tan  honesta  i  tan  senzilla  de
presentar-se  al  poble,  anib  les  pràcti
ques  posteriors  en qué  els magnats,  eis
jerarques  j  tota  mena  de  personatges
encimbeilats  es  presenten  anib  un
triomfalisme  exacerbat  —ben  sovint
desverronyit—  dins de cotxes blindats,
amb  escortes policials exhibint-se sense
reserves.  I aixô cm mena a comparar  la
realitat  de  dues èpoques,  de dos  niôns,
ben  diferents,  ben  bé  a  les  antipodes
l’un  de  l’altre.

Perqué  penso que el governant  no ha
d’ésser  sinô  l’adniinistrador  d’un  pajs
amb  contacte  espontani  j natural  arnb
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els  seus administrats,  no pas  un  super-
home,  un semidéu que no  té més remei
que  presentar-se  talment  com dins una
vitri.na.  La  comparança,  certament,
cm  sembla ben trista,  perquè  demostra
que  la  societat  no  és  prou  sana  i  que
potser  5j que és veritat  allô que s’ha dit
tant  que  “qualsevol temps passat havia
estat  niilbor”;  ara,  e! mal ja  ve de dies
perquè,  quan  diem  aixô,  pensem,  és
ciar,  en  aquells  anys  trenta  —només
niig  segle enrera— en qué  tot,  tot,  era
tan  diferent  dci que  després ens  va  ès
ser  servit.

Jo,  que a  través dels anys  he vist j he
viscut  tantes  coses,  puc  assegurar  que
aquella  entusiàstica espontaneïtat  tenia
un  caire ben positiu.  I encara  me’n re
cordo.

Cinquantenari de la mort de “l’Avi”

Parlar  d’en Macià
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Encara  me’.n recordo
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Maciâ  fou .1

continua

essent  “1’Avi”

L’estudiôs  Sebastià

SEBASTIA  TAPIES

Tâpies  ha preparat  un  assaig en-
tom  de  tres  presidents  histôrics  de  la  Generalitat:
FranceseMacià,LlujsCompanys,•elmésextensde
totstres,jJosepTarradellas.L’autorvatrametrea
aquestdarrerunacôpiadeI’assaigqueenTarradellas

El  carisma de Francesc Maciâ, apareixia, sorprenia j im
pressionava  a  través de  la  seva expressiô b6ndadosa,
quasi  paternal i  protectora,  afegint-hi la  credibilitat
que  inspiraven  les seves afirmacions  sobre  esperan
ces  i projectes, raons j desjgs, bona  part  d’ells dits j
posats  de manifest  amb  un entusiasme j una  energia,
més  aviat  propis  d’un  home  jove  i  liuitador,  que
arrossegaven tots els terrenys  j, aixô, tant  en l’espai
particular  i intim,  com quan es trobava  voltat  de les
masses  dels seus  seguidors  i simpatitzants.

Macià  recorregué  diferents  països  d’Europa  j
d’América  on trobé  cl fervor j l’ajuda de  molts cata
lans  que, Iluny de les seves fronteres, demostraren  no
oblidar la  Catâiunya de ilurs origens. Macià  intenta
cridar  l’atenciô dcl mÔn vers e! seu poble subjugat j, al
final,  després d’algunes entrades i sortides entre França

vavalorarcomun“assaiginteressantjdefàdil

lectura”totafegintque“trebailscome!vostre  serve!

xen perclarificar situaciônsquee! temps moitesvega

desdesviadelarealitat...“Avui,Regié7publical’as

saig  corresponent  al  primer  dels  Presidents.

i  Catalunya,  sempre  clandestines,  j  d’un  intent
“bèl.lic”,  tarnbé per cridar  l’atenciô tant dels catalans
com  dci govern de  la  dictadura  de  Primo de  Rivera,
“arribà”  la  Repûblica j, amb aquesta,  l’Estatut.

Macla  es confié  massa,  o  volgué donar  a  entendre
que  podia amb els homes de la Repiib!ica de l’Estat Es
panyol,  i les seves aspiracions i pretencioris es veieren
doblegades  per  bôna  part  d’aquells ‘mateixos que,  a
San  Sebastià  ,  havien  promès una altra classe de Iliber
tats  d’aquelles que,  posteriorment,  “vingueren”  amb
l’Esta:ut.  Aixà  fou  la  gran  decepciô de  Macià,  perô
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!‘acceptà  com a un mmponderabie més en la seva ‘ida
de  Iluitador.

Com  a  President de  la  Generalitat  Estaturària  fou
extraordinàriament  estimat per tot Catalunya j gairebé
reverenciat.  Macla mereixia l’apel.latiu de  “Forjador
dcl  Pobie Cata!à”,  perô hauria estat inûtil. Macià fou j
continua  essent  “l’Avi”  amb  tot  e! vabor, e! respecte
i  I’estmaciô  que  aquesta  paraula  porta  en si matei
xa.  Mon  un  Nadal  i fou  acompanayt,  fins a  aquest
darrer  moment  de  la  seva vida,  en  massa  j tristesa
per  tot  e! seu poble.
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