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La localització d'un text 
desconegut de Francesc Cambó 
escrit el 1932, no citât per Fautor 
a les sèves 'Memôries', explica 
nous détails de la relació 
del dirigent catalanista amb la 

Monarquía i la República, Ai fil 
d'aquest document, l'histuriadoi 
Borja de Riquer reflexiona en un. 
article sobre la poca flabilitat que 
poden arribar a tenir les 
memôries deis polítics / 3 
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Respecte 
SERGI PAMIES 

Parlar de la la República 
es com parlar d'un 
avantpassat que no vam 
conèixer. Hi ha fotogra

fíes i testimonis i, de tant en 
tant, aigu ens diu que ens hi 
assemblem o que sense ella no 
existiriem. Ens ho creiem perô 
p<u>sem per époques d'antipa-
tia rebel, de passoùsme, de 
riositat sana i, finalment, 
quan ja fa setanta-cinc anys, 
de respecte. A les fotografíes, 
la República té una personali-
tat multitudinaria, idealista i 
arrauxada. Fa moites coses 
per primera vegada i al seu vol-
tant la gent hi canta, hi bere-
na, hi baila i hi treballa. En 
historia, la hiperactivitat inten
ta recuperar les décades de 
paràlisi i aprofítar les oportu-
nitats per reparar injusticies. 
No sé si queda massa frivol 
dir-ho pero per a mi la Repú
blica és com un dibuix de 
l'Opisso: un món animât i 
a tapait, d'humanitat popular i 
participativa unida per un 
traç que provoca simpatía i 
que va permetre que moltíssi-
ma gent accedís a conceptes 
com educació i treball quan 
l'educació i el treball encara 
eren instruments de creixe-
ment. 

De l'ús idéologie que se'n 
fa, m'estimo mes no parlar-ne, 
pero observo que es confon 
respecte amb devoció. Que el 
républicanisme provoqui nos
talgia en aquells que el van co
nèixer és cohérent. De la nos
talgia prefabricada que con-
verteix la República en l'únic 
gran qué possible (un ideal 
acrític, tan maquillât que sem
bla dissecat), no me'n refio. 
Amb les fotografíes d'aquella 
época també passa. Ens agra
den com son: rialleres, en 
blanc i negre o color sepia, 
mes i menys nítides, perô amb 
una força auténtica que resu-
mim en l'expressió: "fets 
d'una altra pasta". Per aixô, 
quan arriba el moment d'ho-
menatjar-la, sempre hi ha algú 
que proposa retocar la foto
grafía (peí seu bé), fer servir el 
photoshop (per embellir-la) i, 
de passada, modificar el rigor 
deis records mes fàcils de ma
nipular: els no viscuts. 
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La Segona República 
o el mirall trencat 

Demà es compleix el ~5è aniversari de la proclamació pacífica i 
festiva d'un règim démocratie que va restaurar la Generalitat 

-n cert predic^ 
(Ifcüñon 
tauro acaba de pubiicai ¿&& 

lum Franco. Una historia alternativa, 
on es recullen nou relats uerônics al 
voltant de la hipótesi que el franquis
me no hagués existit), resulta tempta-
dor especular sobre la ineluctabilitat de 
l'adveniment de la Segona República. 
Sobre si un mes gran protagonisme de 
Francesc Cambó en la defensa del rè
gim monàrquic —possibilitat que docu
menta Borja de Riquer en aqüestes ma-
:í:\e> r¿pr.e> - hauria pogut salvar 
aquell règim: o a l'abdicacio dAlfons 
XIII a f¿ ¿eb scus fiils —tal i 
com li havier. chez 
Guerra i altres politics conservadors— 
hauria évitât el naufragi de la monar
quía: o si el recurs de darrera hora a la 
força militar —que el rei sondeia hores 
abans d'exiliar-se— hagués estât capaç 
d'impedir que unes simples e'.eccions 
municipals enderroquessin la millenà-
ria reialesa espanyola. 

Elucubracions mes o menys agosara-
des a banda, el cert és que la monarquía 
alfonsina havia començat a suïcidar-se 
molt abans de 1931. Des del punt de 
vista de la societat catalana —en el si de 
la quai els fervors monàrquics foren 
sempre tebis— el punt de no retorn se 
situa probablement el 1923-24, amb la 
descarada connivencia del rei en el cop 
d'Estat del general Primo de Rivera i, 
després, amb el seu silenci cómplice da-
vant la barroeria catalanôfoba del dicta
dor. Si a aquesta ruptura profunda en
tre Catalunya i en cometes —així era 
conegut popularment i desdenyosa el 
monarca— calgués posar-li una data 
precisa, tal vegada fóra el 19 de maig de 
1924. Aquell dia, al saló de Sant Jordi 
del vell palau de la Generalitat, improvi
sant unes paraules davant el miler llarg 
d'alcaldes catalans, Alfons XIII els 
etzibà: "no olvidéis que soy descendien
te de Felipe V...". Una altra data possi
ble seria el 20 de marc de 1925, en qué la 
dictadura liquida sense contemplacions 
la Mancomunitat catalana, l'únic fruit 
institucional d'un quart de segle de cata-
lanisme, aquell projecte d'alè noucentis-
ta al qual havien contribúit figures tan 

Francesc Macià proclamant la República catalana des del baleó principal del palau de la 
Diputació, a la plaça de Sant Jaume, el 14 d'abril de 1931. 

poc lligaires com Rafael Campalans o 
Pompeu Fabra. 

• "Visca Macià, mori Cambó!" Amb 
aquests antécédents el fet que, un cop 
consumais el fracas i la caiguda de Pri
mo de Rivera, Cambó i la Lliga apos-
tessin encara per la continu'itat del siste

ma monàrquic resultava disculpable en 
termes tàctics —la por al sait en el buit, 
el pànic a una convulsió social...—, 
perô els va ser desastrós en termes es-
tratègics. L'error de calcul del partit 
burgès per excel-léncia va deixar el ca-
mí lliure a la petita burgesia republica
no-catalanista Passa a la página 2 
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La Segona República o el mirall trencat 

Ve de la primera pagina 
per tal d'erigir-se en capdavante-
ra deis anhels majoritaris de 
democracia i autonomía. Des
prés d'haver-se aplegat a corre-
cuita en un partit d'alluvió —Es
querra Republicana de Cata
lunya—, i d'haver guanyat con
tra tôt pronostic unes eleccions 
municipals que l'opinió pública 
transforma en plebiscit, aquella 
classe mitjana radicalitzada va te
nir en les figures de Lluís Com-
panys i Francesc Macià els dos 
protagonistes complementaris 
del 14 d'abril de 1931: si el pri
mer empeltava la histórica Jorna
da amb sis décades de reivin
dicado democrática i social, el 
segon li infonia una dimensió na
cional que, mitjançant tres dies 
de fantasmagórica República Ca
talana, desemboca en la restau
rado efectiva de la Generalitat 
de Catalunya. 

Així, dones, el carácter exem-
plarment pacifie, festiu, del canvi 
de régim en un país que portava 
125 anys ensangonat per les con
frontations politiques, aquella 
naixença idíllica convoca entorn 
del bressol de la Segona Repúbli
ca un gran nombre d'expectati
ves i d'espérances. Pero eren unes 
expectatives força contradictó-
ries i dificils de conciliar. 

El 14 d'abril, a Barcelona, no 
només havia caigut la monar
quía. També es produí un canvi 
d'hegemonia política, un relleu 
en el protagonisme social, que la 
veu del carrer resumí amb el crit 
espontani de "visca Macià, mon 
Cambó!". Dones bé, per a les ca
pes mitjanes ara dirigents a tra
vés d'ERC, de la Unió Socialista 
de Catalunya, d'Acció Catalana, 
etcétera, la Segona República era 
el marc ôptim dins del qual des-
envolupar unes politiques poc o 
molt inspirades en el radical-so
cialisme francés i la socialdemo-

El 14 d'abril, a 
Barcelona, també 
es produí un canvi 
d'hegemonia política 

cràcia centreuropea, el marc dins 
del qual construir un esbós d'Es-
tat del benestar a la catalana: ha-
bitatges i barris confortables per 
a obrers, una educació pública 
de qualitat. accès de les classes 
treballadores al Heure i la cultura 
d'elit, activa mediació deis po-
ders démocraties en els conflictes 
laboráis... "La caseta i l'hortet 
de'n Macià" va esdevenir la cari
catura d'un programa que, tan-
mateix, tingué en l'Institut-Esco-
la o l'Escola del Mar, en la Casa-
Bloc o en els projectes urbanís-
tics elaboráis peí GATCPAC so
ta el nom de Pla Macià, en 
l'Associació Obrera de Concerts 
o en les Colonies Escolars de 
l'Ajuntameat úe Barcelona va-
luoses experiències pilot i proves 
que no es tractava d'un bluff. 

• El miratge revolucionan. Per 
tal que el programa del réformis
me petit-burgès pogués assolir els 
objectius d'un incipient Estat-pro-
vidèneia feien falta temps —la Re
pública en va tenir ben poc— i 
recursos pressupostaris —molt 
magres en un période de recessió 
económica mundial—. Pero tam
bé hauria caigut un moviment 
obrer receptiu a aquella proposta, 
disposât a integrar-se en el siste
ma república, i aquesta és la 
condició que menys es va complir. 
En certa manera, Esquerra va ser, 
el 1931-32, un laborisme a la recer-

Adalt. manifestado popular d'adhesió a la República. A sota, participants a la révolta de l'Ait Llobregat, detinguts per agents de la Guardia Civil. 

ca desesperada —i inútil— de les 
sèves Trade Unions. 

Sobre el capteniment amb 
qué determináis sindicalistes ca
talans van rebre el nou régim, les 
memóries de Joan García Oliver 
{El eco de los pasos) son revelado
res; el 15 d'abril, tot just alliberat 
del penal de Burgos, García Oli
ver és a Madrid camí de Catalu
nya, i hi troba un altre llibertari 
d'acció, Dionisi Eróles: "como a 
mí, a Eróles ya le disgustaba la 
República que España acababa 
de estrenar. La encontraba muy 
modosita, como menestrala en 
traje dominguero. (...) Estába
mos en República sin haber pasa
do por la revolución". Pocs 
mesos després, la tesi segons la 
qual la democracia republicana 
era una etapa transitoria que ca
lía cremar ràpidament per avan-
çar cap a la revolució social, 
aquesta tesi abanderada per la 
FAI es va imposar en el si de la 
CNT i arrossegà bona part del 

moviment anarcosindicalista cap 
a la confrontació amb la Repúbli
ca i amb la Generalitat. 

La táctica de la "gimnasia revo
lucionaria", formulada des del Pri
mer de Maig de 1931, es traduí en 
un seguit d'espasmes violents (la 
insurrecció de l'ait Llobregat el gê
ner de 1932 i els fets de Terrassa 

La imatge del régim 
república va sofrir una 
greu erosió en el délicat 
terreny de l'ordre public 

del febrer següent, les révoltes del 
gener i el desembre de 1933...) al
ternats amb consignes del tipus: 
"'¡Obreros, no votéis!", o "¡Frente 
a las urnas, la revolución social!". 
Com a conseqüéncia de tot ple-
gat, la imatge del régim república 
va sofrir una greu erosió en el déli

cat terreny de l'ordre public, les 
esquerres s'afebliren electoral-
ment —fins al punt de perdre les 
eleccions generáis del novembre 
de 1933— i la recepta de réformis
me i integrado social d'ERC 
entra en crisi. 

• Les fractures de l'ideal. Natu-
ralment, la pressió de l'anarcosin-
dicalisme revolucionan no va ser 
l'únic factor que desestabilitzà 
l'experiéncia republicana. La 
"República blanca" del 1931 
—segons metáfora del poeta 
Agustí Esclasans— es va veure 
també tacada i enfosquida per al-
tres causes: sens dubte, peí rebuig 
intransigent de les dretes espan-
yoles a les grans reformes del 
bienni Azaña i, en especial, a 
l'aprovació de l'Estatut cátala; 
pero, en general, per la impossibi-
litat d'establir consensos polítics 
bàsics o, dit d'una altra manera, 
per l'antagonisme profund, peí 
carácter mútuament excloent en

tre les cultures politiques de la 
dreta i de l'esquerra. Sota els efec-
tes d'un sistema electoral brutal-
ment majoritari, aixó va donar 
Hoc a una perversa dinámica pen
dular: tot el que les esquerres ha-
vien fet a partir del 1931, les dre
tes ho van desfer o paralitzar des 
del desembre de 1933, i les 
esquerres procuraren engegar-ho 
de nou el febrer de 1936. I cada 
cop els perdedors del moment, 
delerosos de revenja, sentien la 
temptació de la força per tal de 
capgirar la truita a favor seu: la 
Sanjurjada d'agost de 1932, la 
revolució d'octubre de 1934, la 
sublevació del juliol de 1936... 

A Catalunya, on en teoría 
tant restructura social com els 
comportaments polítics estaven 
menys polaritzats, la resistencia 
ferotge de la burgesia agraria da-
vant la moderada reforma del ré
gim de propietat que es concreta 
en la Llei de Contractes de Con-
reu d'abril Passa a la página 3 
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Ve de la pagina 2 
de 1934 va provocar un 
desastres efecte domino: els 
terratinents arrossegaren la Lli-
ga, aquesta persuadí el Go-
vern dretà de Madrid d'impug-
nar la llei, les esquerres catala
nes hi van respondre amb la 
infortunada aventura del Sis 
d'Octubre, la dreta espanyola 
n'aprofïtà el fracas per suspen
dre l'autonomia... 

En parallel amb aquests 
avatars politics globals, a 
molts municipis de Catalunya 
el poder local havia canviat de 
mans fins a quatre vegades en 
menys de cinc anys: les élec
tions del 12 d'abril de 1931 el 
donaren generalment a les es
querres; amb els posteriors co-
micis del 14 de gêner de 1934 
les dretes recuperaren força ter-
reny; de resultes del Sis d'Octu
bre, tots els consistoris passa-
ren a mans de la dreta, àdhuc 
de la dreta antirepublicana, 
que va ser escombrada de nou 
arran del triomf frontpopulis-
ta del febrer de 1936. Com a 
consequència d'aquestes os-
cillacions frénétiques, les 
fôbies ideolôgico-politiques i 
personáis es van exacerbar, no 
només a la conurbació indus
trial barcelonina, sino per tôt 
arreu del territori. 

A l'Espluga de Francoli 
(Conca de Barbera), per exem
ple, ja les municipals del gêner 
de 1934 —analitzades fa 
temps per l'historiador An-
dreu Mayayo— es desenvolu-
paren en un clima de 
confrontació civil, ben resumit 
pels retrets d'un regidor 
d'esquerres a les dretes guaira-
dores: "vosaltres sou la majo-
ria elegida peí poblé indigne, 
cacics i carnassa negra de con-

La Segona República o el mirall trencat 

La desmemoria deis polítics 

Les fôbies ideolôgico-
polítiques i personáis 
es van exacerbar per 
tôt arreu del territori 

vent; en canvi nosaltres ho 
som peí poblé digne i treballa-
dor". Després de la repressió 
del bienni 1934-35, l'atmosfera 
s'havia enrarit encara mes. 
Aixi, les Memôries politiques 
de Claudi Ametlla ens des-
criuen la vila de Castelló 
d'Empúries, a mitjan juliol de 
1936, posseïda pels ressenti
ments i les venjances, "ben ma
dura ja per a la guerra". Per 
les mateixes dates i en un altre 
extrem del país, a la Seu d'Ur-
gell, el jove dretà Joaquim Vio
la Sauret —futur alcalde fran
quista de Barcelona— es topa-
va pel carrer amb un diputat 
d'ERC, Enric Canturri, i li ad
vertía: "prepareu-vos perqué 
aixô se us acaba". "Potser si 
—respongué el república—, 
pero ens ho farem valdré". 

Contra el tôpic de l'oasi 
cátala, dones, la deflagració del 
juliol de 1936 no va ser un feno-
men exogen, un càstig projectat 
des de fora sobre la Catalunya 
innocent i harmónica. Si la falli
da de l'Estat provocada per la 
sedició militar va desfermar una 
revolució a gran escala és per
qué, també a Catalunya, s'ha-
vien acumulat prou factors d'en-
frontament social i polític, prou 
violencia latent, prou afanys de 
destruir l'adversari, prou projec-
tes de futur mútuament incom
patibles. I aquesta acumulació 
certificava el fracas deis ideáis 
del 14 d'abril. 

Un text inédit de Cambó, de 1932, no citât a les sèves 'Memôries', aporta nova llum 
sobre la relació del dirigent catalanista amb la Monarquia i la República 

BORJA DE R1QLER 

La localització d'un text 
desconegut de Francesc 
Cambó en el qual relata la 
seva actuació des de la cai-

guda de Primo de Rivera a la 
proclamació de la República, ens 
serveix per tornar a insistir en la 
poca Habilitât que poden arribar 
a tenir les memôries deis polítics. 
Es tracta d'un document, inédit i 
redactat en castellà, que es va es-
criure a finals de 1932. Cambó hi 
explica fets, actituds i situations 
que no apareixen ni a les múlti
ples biografíes que s'han publicat 
sobre ell ni tampoc a les sèves 
Memôries, escrites entre 1944 i 
1946. El nou relat aporta dades 
d'interès, moites de les quais des-
conegudes, sobre els mesos que 
van precedir el 14 d'abril. una eta
pa de transició en la qual Cambó 
i altres polítics monàrquics no 
aconseguiren evitar la caiguda 
d'Alfons XIII. 

Les principáis novetats 
d'aquest text son: el gêner de 
1930, Cambó no va poder for
mar part del transcendental go-
vern del general'Berenguer, que 
succeïa al dictador, no a causa 
del cáncer de gola que se li havia 
diagnosticat, com s'ha repetit 
abastament. sino perqué hi va ha-
ver un ultimatum al monarca del 

r mes dur del priir 
me (générale M 
Barrera, polítics anticataianistes 
com el baró de Viver. el comte de 
Montseny i el marqués de Foron
da). Segons Cambó, aquests "no
tificaron al Rey que mi participa
ción en el gobierno sería como 
una declaración de guerra". Da-
vant aquesta violenta situació, 
que evidenciava la força que enca
ra tenia aquest sector ultra, Cam
bó va decidir no acceptar la 
invitació de Berenguer. En 
aquest escrit. Cambó indica que 
el cáncer li va ser descobert en 
tornar a Barcelona ie la 
seva estada a Madrid, i no abans. 

Una altra diferencia respecte 
de les sèves memôries i biografíes 
és que Cambó, tot i la seva greu 
malaltia, no va deixar de tenir 
una notable activitat política: 
així, fabril de 1930 va intentar 
forçar la dimissió de Berenguer i 
amb Ángel Ossorio y Gallardo 
va projectar un pía per convocar 
immediatament unes eleccions 
constituents amb una nova llei 
electoral. I, sobrefot, en aquest 
text el polític catalanista vol fer 
palés que mantenía una tensa 
relació amb Alfons XIII. Per a 
Cambó, el rei "había roto el pac
to entre la monarquía y el pue
blo", "se había excedido en sus 
atribuciones" i s'havien d'exigir 
responsabilitats politiques per la 
Dictadura. I afegia que durant 
aquells anys "había crecido en mí 
un sentimiento de máxima hostili
dad" cap al rei. I aixô es veurà 
reflectit en una llarga entrevista 
que Cambó tindrà amb el mateíx 
Alfons XIII, a fhotel Claridge's 
de Londres, el día 1 de juliol de 
1930, entrevista que sorprenent-
ment no apareix ni a les seves 
memôries, ni a cap de les seves 
biografíes, on només en trobem 
una d'intranscendent amb la rei
na Victoria Eugenia. Cambó ex
plica que, després de set anys de 
no veure's, va trobar el monarca 
pessimista i gairebé penedit de la 

Adalt, Francesc Cambó. A sota, el rei Alfons XIII. / EUROPA PRESS / EFE 

seva actuació durant la Dictadu
ra, i que ell li va retreure el seu 
comportament polític, el va ad
vertir de la seva gran impopulari-
tat, es va descartar com a possi
ble président del govern, a causa 
de la seva salut, i va defensar la 
candidatura de Santiago Alba 
com la millor. A mes, Cambó va 
plantejar al rei que la solució del 
plet cátala, amb la recuperació 
del projecte d'Estatut de 1918, 
era una condició previa perqué 
ell entrés en un govern algún dia. 
Igualment comenta que va re-
nyar el monarca pel seu menys-
preu a l'ús del cátala, la seva pro
vocadora reivindicació de la figu
ra de Felip V i "el otorgamiento 
real de títulos y mercedes a catala
nes que no tenían más méritos 
que ser traidores a su tierra". En 
aquest document també s'infor
ma d'un episodi que tampoc surt 
a les seves memôries, ni a les se
ves biografíes: en el curs d'una 
altra entrevista amb el rei, cele
brada 1*11 de febrer de 1931, 
Cambó explica que va trobar el 
monarca "amargado y decepcio

nado", i que li va preguntar "qué 
me parecería a mí si convocase 
un plebiscito para que el pueblo 
decidiese, con un sí o con un no, 
si había de dejar la corona. Le 
respondo que puedo avanzarle el 
resultado: que éste sería en una 
gran mayoría en el sentido de que 
dejase la corona". Cambó ens 

Per conveniencia 
política, el líder de la 
Lliga va amagar el que 
pensava l'estiu de 1936 

presenta, així, una imatge d'Al
fons XIII realment patética: afli-
git i mancat d'iniciativa. Sembla-
va com perdut en un ambient po
lític de gran desconcert entre els 
mateixos monàrquics, cosa que 
explicara l'escassa resistencia da-
vant deis fets del 14 d'abril. Cam
bó pretén dir-nos que el monarca 
se sabia gairebé desnonat 
—d'aquí la seva proposta de ple-

biscit— i que estava envoltat de 
polítics incapacos i pessimistes 
que l'abandonarien amb facilitât. 
Així, aquest relat de Cambó de
fensa la tesi que l'esfonsament 
del régim va ser a causa principal-
ment de l'abandonisme deis polí
tics monàrquics. 

Pero aquest text de 1932 és 
clarament oportunista. Va ser re
dactat i pensât com a suport al 
retorn de Cambó a la política re
publicana, després d'un any i mig 
de cômode exili parisenc. A fi 
d'ajustar-se millor a la nova 
situació d'una Generalitat gover-
nada per les esquerres, Cambó 
havia d'oferir una imatge política 
el màxim de catalanista i el mí-
nim de monárquica. Havia de des
tacar que a causa del seu catala-
nisme havia estât vetat el 1930 
pels durs primoriveristes; que ell 
havia censurât al rei la seva 
actuació i el seu anticatalanisme; 
que el seu partit, la Lliga, sempre 
havia plantejat l'exigéncia auto
nómica com una prioritat políti
ca, al marge de si el régim fos la 
monarquia o la república. La vo-
luntat d'oferir aquesta imatge 
moderada i accidentalista ens ex
plica també per qué en aquest 
text de 1932 Cambó no parla en 
absolut del Centro Constitucio
nal, coalició dirigida per ell i for
mada a principis de 1931, precisa-
ment per salvar la monarquia. 

En eanvi. en les seves Memó-
esentes en els crítics mo

ments en qué el régim franquista 
s'havia d'enfrontar a la victoria 
deis aliats, a Cambó l'interessava 
ressaltar una altra imatge de si 
mateix. Llavors no convenia re
cordar alguns deis episodis es-
mentats. Després d'haver donat 
suport i finançât a Franco durant 
la Guerra Civil, i defensant ara 
l'opció de la restauració monár
quica, en la persona del comte de 
Barcelona, no era políticament 
correcte rescatar aquests records. 
El 1946. Cambó havia d'atenuar 
la seva hostilitat al rei, ocultar 
l'ultimatum militar de 1930 i la 
seva comprensió inicial del régim 
república, i posar émfasi en altres 
idees, com per exemple que ell ja 
havia previst que la República 
conduiria a la Guerra Civil. Per 
aixô també Cambó va amagar a 
les seves memôries el que real
ment pensava l'estiu de 1936. 
Com apareix a la seva correspon
dencia privada amb Joan Vento
sa, el seu íntim collaborador, 
Cambó opinava el mateix 18 de 
juliol que "lo pitjor que podría 
passar avui a Espanya fora que 
una militarada o una reacció dre-
tista prematura Henees del poder 
els homes del Front Popular". 
Considerava que la situació es
panyola llavors no era tan crítica 
per justificar una rebel-lió mili
tar, "que seria extemporània, pre
matura i torbadora". Evident-
ment, el 1946 recordar que havia 
pensât i escrit aqüestes coses era 
políticament imprudent. Així es-
criuen les seves memôries alguns, 
o tal vegada molts, polítics. Les 
redacten ajustant els seus records 
a la conveniencia política del mo
ment. 

Borja de Riquer i Permanyer és 
catedràtic d'Histôria Contemporània 
a la Universitat Autónoma de Barcelo
na. 
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Memoria viva del 14 d'abril de 1931 
La proclamado de la República catalana, el 14 d'abril 
de 1931, va desfermar l'eufôria popular. La radio, pri
mer, i els diaris, l'endemà, van ser els cañáis a través deis 
quais els ciutadans es van assabentar del canvi de règim, 
succeït nomes dos dies després de la victoria republica

na a les eleccions municipals. Per sort, encara podem 
conèixer de primera ma com va viure la poblado aquell 
moment, al marge deis fets enregistrais pels historia-
dors. El Quadern ha demanat a mitja dotzena de testi-
monis que parlin deis seus records. Son la mestra Pepita 

Macau, el dirigent d'Esquerra Republicana Víctor Tor
res, l'ex-combatent república Leandre Saún, l'empresa-
ri pelleter Andreu Colomer i Munmany, l'artista Caries 
Fontserè —de qui reproduim un extrade de les 
memôries— i l'ex-alcalde de Lleida Francesc Pons. 

Pepita Macau 

Llàstima que dures 
tan poc" 

SILVIA MARIMON 

La Pepita Macau (Pa-
l a u - S a v e r d e r a . 
1914)estudiavama-
gisteri a l'Escola 

Normal l'any 1931. Aquell 
14 d'abril no hi va haver 
classe. "Recordó que ens 
van dir: 'Es festa, perqué 
s'ha proclamât la Repúbli
ca". Per celebrar-ho, ella i 
les sèves companyes de clas
se van decidir anar a bailar 
sardanes. La diversió va du
rar fins tard. "Quan vaig 
tornar al convent de les do-
miniques, on m'estava com 
a pensionista, les monges 
em van sermonejar". Per a 

la Pepita aquell va ser un 
dia de festa i alegría, pero 
les monges "estaven preocu-
pades perqué es pensaven 
que incendiarien el con
vent, jo els vaig assegurar 
que no els passaria res". 

Ella i les sèves tres ger-
manes van estudiar per ser 
professores, com el seu pa
re, el pedagog Isidre Ma
cau. Acabats els estudis. va 
ser professora a la innova
dora escola Montessori. 
Després de la Guerra Ci
vil, pero, va venir l'exili a 
Anglaterra. Per a Pepita 
Macau, que no va poder 
tornar a trepitjar una esco-

Víctor Torres 

la fins després de la mort 
de Franco, els anys de dic
tadura van significar un re-
trocés molt important en 
tots els aspectes. "Durant 
la República va ser una 
puixança de tôt, llàstima 
que dures tan poc". 

'Van ser dies 
d'exaltacicy ' 5 5 

LLUIS VISA 

Víctor Torres, de 91 
anys, un deis dili
gents histories d'Es
querra Republicana 

de Catalunya (ERC), va viu
re des de petit en un am-
bient familiar on es respira-
va républicanisme. Potser 
per aixó consena molt fres
cos els records deis dies ante-
riors i postenors a la 
proclamado de la Repúbli
ca. Tenia 16 anys i ja estudia-
va primer de Dret a la Um-
versitat de Barcelona. Com 
s'havien suspès les classes, 
va tornar a Lleida i va viure 
amb el pare, el doctor Hum-

bert Torres, líder república, 
els moments de máxima 
efervescencia. "Quan es van 
conèixer els résultats électo
rals del 12 d'abril vaig anar 
al Casai de l'avinguda de 
Blondel i des del baleó el 
meu pare va arengar la mul
titud congregada al carrer. 
L'endemà, ens vam manifes
tar fins al Govern Civil per 
reclamar la Uibertat deis pre
sos polítics". El polític expli
ca: "Quan es va conèixer la 
proclamado de la Repúbli
ca a Lleida. el meu pare va 
ser fencarregat d'hissar la 
bandera republicana a ledi-
fici sanitari de la Gota de 

Llet". Torres recorda que es 
va haver d'improvisar una 
bandera buscant cintes mo-
rades per afegir-les a les ver-
melles i grogues. "Van ser 
uns dies d'exaltació republi
cana i popular extraordi
naria". 

Leandre Saún 

"Vam sentir 
esperança 55 

ORIOL AYMI 

teandre 
•des5T*T9l2). exti 
nent de l'exércit 
república, va per

dre la guerra, va malviure 
dos anys al camp de refu
giáis d'Argeles i va ser cap
turât, torturât i condem-
nat a mort per la repressió 
franquista quan va tornar 
a creuar els Pirineus per 
reorganitzar el Partit Co
munista en la clandestini-
tat. Res d'aixó, pero, li ha 
esborrat el somriure a 
Saún, a qui la dictadura 
va permutar la pena capi
tal per 30 anys de presó. 

abril del 1931. tenia 19 
anys. Va assabentar-
l'adveniment de la Repú
blica al Centre República, 
on una radio i pocs diaris 
llegits en veu alta per algú 
que en sabia eren Túnica 
connexió d'aquest munici-
pi amb l'actualitat políti
ca. En un altre local del 
poblé es reunien els terrati-
nents i la resta de la classe 
conservadora. Malgrat la 
divisió ideológica, Saún 
no recorda cap conflicte. 
El mateix dia que el prési
dent Francesc M acia va 
proclamar la República els 

joves van sortir en ma
nifestado per celebrar-ho. 
en un ambient que recor
da festiu. "Van arribar Ui-
bertats que desconeixiem. 
vam sentir esperança 
d'una vida millor", recor
da Saún.. 

Andreu Colomer i Munmany 

"S'identificà amb 

EVA CLOTA 

Munmany. promo
tor del Museu de 

l*Art de la Pell de Vic, te
nia 18 anys el dia de la 
proclamado. Recorda 
que aquell dia una gran 
bandera republicana one-
java al vent en un céntric 
café. "Vaig agafar la mo
to i vaig anar a passar-hi 
per sota. Va ser la meva 
manera de saludar la ban
dera i la República". Tam
bé explica que ell i els de 
la seva colla no sentien la 
"cosa política" i que no 

estaven massa implicats 
en aquests temes, sino 

U en passar-ho bé. 
De tota manera, explica 
que l'ambient que es respi-
rava a Vic no era molt fes
tiu. "En aquells moments, 
Vic era una ciutat molt re
ligiosa i tot el que es des-
marcava d'aixó era vist 
amb preocupado". Se-
gons ell, els vigatans de 
l'época no varen assimi-
lar República a Uibertat 
sino a Uibertinatge, a man
ca de disciplina i ordre, a 
extrémisme, a abusos de 
Uibertat, a crema de con
venís.. . "¿I aixó és una mi-

s - ; \ mj - \ 

ca el que va ser, no?". 
"No hi havia cultura per 
comprendre bé el que re-
presentava la República", 
diu, i afegeix: "A Vic hi 
havia la sensació que era 
un fenomen extempora-
ni". 

Caries Fontserè 

"Recordó la gent 
enfervorida" 

V aig arribar a la 
plaça de Sant Jau
nie seguint els 
grups que venien 

de la Rambla i pujaven 
carrer de Ferran amunt. 
Dévia fer molt poc que 
Lluís Companys havia 
hissât la bandera republi
cana al baleó de l'Ajunta-
ment. Ara, al cap de tants 
anys, no puc precisar si 
vaig ser-hi présent en el 
primer moment o després 
de la proclamació. El que 
recordó son els aplaudi-
ments i visques enfervo-
rits de la multitud cada 
cop que Companys, respo-

nent al seu clam, sortia al 
baleó per arrengar-la 
amb paraules i gestos de 
triomf. En aquella época 
no hi havia servéis de me-
gafonia. Hom s'assaben-
tava del que deien els ora-
dors grades, en part, al 
fet que els de mes a prop 
en repetien frases i aqües
tes corrien de grup en 
grup. Un carácter d'afir-
mació rabiosament anti-
monàrquic animava els 
components d'aquella 
concentrado popular des
prés que en les eleccions 
municipals una majoria a 
favor de la República ha-

gués estât decisiva per a 
fer caure la monarquía 
d'Alfons XIII". 

Extracte de Memôries d'un car-
tellista cátala (1931-1939, 
d'Editorial Pôrtic, seleccionat 
per Xavier Moret. 

Francesc Pons 

"Temia que allô 
acabes fatal" 

L. V. 

Francesc Pons va 
néixer a Argentina 
el 1913. Va arribar 
a Lleida amb 10 

anys i la proclamació de 
la República el va surpren
dre estudiant primer de 
Farmacia a la Universitat 
de Barcelona. Tenia 17 
anys i recorda que la 
població estava molt exal
tada. "Hi va haver tantes 
vagues i manifestacions 
que vam perdre moites ho-
res de classe i els profes-
sors van acabar aprovant 
molts estudiants que en 
una situado normal no 

haurien superar el curs", 
comenta. "Vaig viure 
aquell moment", recorda, 
"com la majoria de la 
gent que tenia l'esperança 
que amb el nou règim es 
podría millorar una 
situació que no era gaire 
bona per a ningú. Pero 
també amb una certa pru
dencia perqué érem molts 
els que ens temíem que 
alió podía acabar fatal, 
en un desastre, com es va 
confirmar amb la Guerra 
Civil". Pons reconeix que 
la República no el va mar
car políticament. "Les nie
ves idees no eren 

contraries a la República, 
pero sí que ho eren a cor-
rents idéologies com el co-
munisme". El 1934 va en
trar a la Falange i després 
va ser désignât alcalde de 
Lleida, carree que va ocu
par de 1957 a 1967. 
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Restes de pedra 
La Generalitat promogué l'arquitectura 

racionalista des d'una vessant social 

CATALINA SERRA 

Els anys republicans, una etapa 
de forta crisi económica i so
cial, no foren especialment bri
llants per a la construcció, i 

mes tenint en compte la poca durada 
del somni tricolor. Tanmateix, sí que 
hi hagué obres de gran qualitat que, a 
mes, es poden relacionar directament 
amb els objectius politics de l'esquer-
ra republicana ja que fou per encàrrec 
del govern cátala que es construiren 
algunes peces emblématiques, com 
ara la Casa Bloc o el Dispensan 
Antituberculós, que tingueren nota
ble influencia en l'imaginari de l'ar
quitectura moderna catalana. Hi 
haurà temps de parlar-ne perqué el 18 
de maig s'inaugurarà al Museu 
d"História de la Ciutat de Barcelona 
l'exposició Una nova arquitectura per 
a una nova ciutat (1928-1939), que 
presentará un ampie ventall d'aques-
ta arquitectura racionalista que va te
nir en el grup GATCPAC (Grup d'Ar-
quitectes i Tècnics Catalans per al 
progrès de l'Arquitectura Contem-
porània) els seus principáis représen
tants. Així i tot val la pena recordar 
algunes d'aquelles fîtes arquitecto-
ñiques que al Uarg deis anys s'han 
mantingut com a testimonis de pedra 
deis esforços de la República per 
deixar la seva empremta. Al seu 
historie llibre Modernidad t 

nttívm Espim ilMp i.. • inr t»a—TIBUHI UU lü LSpWM KUpUDUCüna ( l u s -
quets). Oriol Bohigas insitia en el fet 
que. per exemple, el GATPAC fou "el 
grup mes jove que. en menys an; 
realitzar una major quantitat d'arqui-
tectura racionalista a Europa", i aixô 
fou possible, afegeix, perqué "la Repú
blica, i sobretot, a partir de 1932, el 
govern autónom de la generalitat de 
Catalunya, va recolzar i quasi oficia-
litzar el racionalisme avantguardista. 
La major part de les obres del GAT
CPAC no s'haurien fet fora d'aques-
tes circumstàncies: la Casa Bloc fou 
una iniciativa del Patronat de 
l'Habitació; el Pía Macià, tot i que 
redactat sensé encàrrec oficial, va tro-

bar suport a la Generalitat; el dispen-
sari entrava en el programa del Depar-
tament de Sanitat i Assitència Social 
de la Generalitat; el pavelló espanyol 
de FExposició de París de l'any 19?". 
fou una decissió del govern de la Re
pública en els moments mes dramà-
tics de la Guerra Civil". A mes, recor-
da, hi havia el projette de construir 
2.700 escoles i alguns d'aquests grups 
escolars. pocs. arribaren a aixecar-se. 

La qúestió és que si l'arquitectura 
racionalista era un corrent internacio
nal que s'emmarcava en la revolurió 
tecnológica i de nous materials cons-
tructius tant com en l'estètica d'avant-
guarda, tenia un rerefons social im
portant —es prioritzava la higiene, la 
comoditat, la ventilació, l'accès del 
treballador a un habitatge digne, la 
racionalització de l'espai urbà, etcéte
ra— que era molt apropiat per a un 
govern, el cátala, que es va posar en
tre els seus objetius tant l'habit; 
obrer com Talfabetització de la pobla
do (d'aquí la campanya de noves 
coles) i les millores sanitàries. T 
aixô. no és fácil trobar a Barcelona 
edificis que "representin" la Repúbli
ca o que l'imaginari collectiu els iden-
tifiqui com a espais republicans. Es 
podría din en aquest sentit, que l'ele-
ment mes emblemáuc és la mateixa 
plaça de Sant Jaume. ja que fou des 

tulm ílr Vt 
près des del 

L'obeisc de la plaça J. Caries I de Barcelona, un deis monuments amb mes historia 
repubacana, tenia imoaiment una figura de la República i un medalló amb l'efígie de Pi i 
Maragaii. retirais pels franquistes i reínstal.lats després a la plaça Uucmajor. GARLES RIBAS 

després des del de la Generalitat que 
Lluís Companys i Francesc Macià 
proclamaren la República, bastantes 
ñores abans que ho fes Madrid. Pero 
han passât moites coses després com 
perqué aquest espai hagi quedat mar-
cat de manera significativa per aquest 
fet. Curiosament, l'espai mes identifi-
cat amb la República que es pot tro-
bar a Barcelona és una réplica i a mes 
d'un edifici que mai no va estar a 
Barcelona sino que originalment es 
va construir a París l'any 195" amb 
motiu de l'Exposició Lruversal que 
allá s'm va celebrar. Es tracta del 
pavelló espanyol de la República, la 
reconstrucció del qual es va iniciar el 

1991 a la Valí d'Hebron dins l'eufôria 
olímpica i que fou inaugurât l'any 
següent pels mateixos Reis d'Espa-
nya. Una contradicció curiosa que, 
tot i així, no treu mèrit a l'esforç per 
recuperar la memoria d'aquest edifici 
dissenyat per Josep Lluís Sert i Luis 
Lacasa amb Unies sóbries i racionalis-

que fou el primer aixopluc del 
Guemica de Picasso. La celebrado de 
l'aniversari segurament li atorgarà 
mes protagonisme del que ha tingut 
aquests anys. Tampoc s'han conser
vât gaires éléments escultórics republi
cans, per raons tan obvies com que 
part deis monuments aixecats aquells 
anys foren desmuntats poc després 

d'acabada la guerra, igual que es can-
viaren els noms deis carrers. El cas 
mes significatiu fou el del monument 
a Pi i Maragall, a la plaça dita avui de 
Joan Caries I a la crüilla de Diagonal 
amb passeig de Gracia, que original
ment estava coronat per una escultu
ra que representava la República i 
que avui manté l'altra escultura encar-
regada pels vencedors a Frédéric Ma
res, que encara té el braç en ait com a 
signe de la victoria franquista. Aixô 
sí, la República original, de l'escultor 
Josep Viladomat, es va reubicar el 
1990 a la plaça de Llucmajor, al barri 
de Virrei Amat, i també té el braç 
alçat. 

ORGANIZACIÓN COMERCIO 
EXTERIOR, S. A. 

De acuerdo con el articule '53 del Regla
mento del Registro Merca— i y el artículo 
150 de la Ley de Sociedades Anónimas, se 
hace público el acuerdo tobado por la junta 
general extraordinaria y ur\ersal del día 7 
de abril de 2006 de traslaca' ei domicilio 
social a Matadepera, avenics sel Valles, 26. 

Manuel Carrera Arguindegui, 
présidera del Consejo 

VFA, S. A. 
A los efectos de lo previsto en el 
articulo 165 de la Ley de Socie
dades Anónimas, se hace público 
que la junta general extraordinaria y 
universal de accionistas de la socie
dad VFA, S. A, celebrada en el domi
cilio social el día 31 de marzo del 
2006, acordó por unanimidad y si
multáneamente: 
a) Transformar la sociedad en socie

dad de responsabilidad limitada. 
b) Reducir el capital social en 

399.673,05 euros; es decir, hasta 
21.035,42 euros mediante la 
amortización de 66.500 acciones, 
números 1 a 66.500, ambos inclu
sive, y con devolución de aporta
ciones 

c) Como consecuencia de los pun
tos anteriores, modificar el articu
lo 6 de los estatutos sociales. 

En Barcelona, a 6 de Abril del 2006 
El administrador único, 

Fausto Armando Espeje! García 

CONSTRUCCIÓ I URBANITZACIÓ DEL CARRER URANI ( lera. 
FASE) I AMPLIACIÓ DE L'APARCAMENT DEL CARRER FOC (2a 
FASE) DE L'AMPLIACIÓ DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN 
VIA, A L'HOSPITALET DE LLOBREGAT - BARCELONA 

Prpssupnst de tiritariñ | 

5.275.551,98 € (IVA indos) 

Documenta ció 

La documentado es pot retirar a la copisteria SERVICE POINT, situada 
al carrer Pau Casais 161-163, 08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona). 
Telèfon: 93.508.29.00. 
També es pot consultar a www.fira2000.org la informado relativa 
a aquest concurs. 

Presentarlo d'ofertes 

Data l imit: 11 de maig de 2006, a les 12:00 hores. 

I Llnr HP prpspntarirt | 

A les oficines de Fira 2000, S.A., situades al carrer Dolors Aleu 
num. 19-21, 3er 2a (cantonada carrer Industria, Districte 7è de 
Gran Via). 08908 L'Hospitalet de Llobregat. 

1 Obertura rie tes nfprtps 
Tindrà Hoc a la mateixa adreça de la presentado a les 11:30 hores 
del dia 15 de maig de 2006. 

Despeses • f s n | i n n 
Les despeses deis anuncis serán a carree de l'adjudicatari del contracte. 

http://www.fira2000.org
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1931: La modernitat suit de l'armari 
JOSEP CASAMARTINA I PARASSOLS 

Es évident que la procla
mado de la II República 
espanyola, Fabril del 
1931, va generar una certa 

desinhibició i un innegable i eufó-
ric impuls de Uibertat que afavori-
ria el desplegament de la moder
nitat, pero la República es va ins
taurar precisament perqué la 
gent tenia ganes de canvis, és a 
dir, ja eren una mica modems, 
per aixô van dir "no!" a la monar
quía que havia donat màniga am
ple a Primo de Rivera. De fet, 
l'Exposició Internacional de 
1929 va ser l'apoteosi del cartró 
pedra monumentalista de la Dic
tadura, pero, també el seu patétic 
cant de cigne. Enmig de palaus 
fets de marenga i ciment port-
land batut, es presentava la mera-
vellosa polvera de Maderas de 
Oriente de la casa Myrurgia que, 
Uavors, ja estava a punt d'estre-
nar al carrer de Mallorca una no
va seu d'estil racionalista projec-
tada per Antoni Puig Gairalt. 
Edifici del que, per cert, hem vist 
enderrocar-ne mes de la meitat fa 
poc, tot i ser una de les fîtes de la 
arquitectura moderna catalana. 
A la mateixa exposició del 29, i a 
part deis exemples internacio-
nals, l'empresa Uralita o els 
magatzems Jorba mostraven els 
seus productes en pavellons d'ar-
quitectura contemporània, sim
ples i efectius. Mentrestant, el 
marxant Dalmau oferia mon-
drians i van doesburgs, en aquest 
cas tristament en va. a fa WWfS* 

Cartell publicitari fet per Josep Alumà entre 1932 i 1936. 

que difonia els revolucionaris pro-
jectes arquitectônics deis joves 
components del GATPAC. Miro 
i Dalí, triomfaven a París, i Togo-
res i Sisquella s'endinsaven en un 
surréalisme tangencial. 

L'any 31 va ser com una mena 
de normalització d'una modetni-
tat que ja existia, perô que podia 
ser mal vista o considerada esnob 
i era minoritaria; quan va deixar 
de ser pecat va proliferar a man-

El mobiliari de les cases 
bones va donar pas als 
confortables entapissats 
amb velluts 'cubistes' 

salva. El mobiliari espanyol —i 
tan cátala!— de les cases bones, 
amb talles, cuirs i quixots. va do
nar pas als confortables entapis
sats amb velluts cubistes, les esto-
res llistades, i el mobiliari de den
tista, tal com Luis Cernuda ano-
menava les cadires i butaques de 
tub cromat estil Bauhaus que van 
envair menjadors, salons i gale
ries a l'época republicana. Fins i 
tot Cambó va encarregar un pro-
jecte de xalet funcional al seu ar-
quitecte de capçalera, Adolf Flo-
rensa. La platja i la piscina es van 
posar definitivament de moda, i 
una ullada de sol revifava el país. 
El GATPAC col-laborava amb el 
govern de la Generalitat i es pro-
pagava arreu amb la revista AC; 
l'arquitectura deis noucentistes 
també es renovava seguint 
l'eufôria. La revista D'Ací i 
d'Allà canviava de pell per conver-
tir-se en la mes rabiosament mo
derna de la historia, amb format 
quadrat i espiral de bloc, gracies 
a Josep Sala, pintor de toreros i 
manóles, professor de bail i un 
deis millors grafistes i fotógrafs 
publicitaris del segle XX cátala, 
tal com encertadament reivindica 
Enric Satué. Pero aquesta ma
teixa plataforma de flamant pa-
per couché, enmig deis anuncis de 

Cartell de cinema fet per Antoni Clavé l'any 1934 

Vellut de fabricado catalana, ca. 1931. / COL LECCIÓ ANTONI DE MONTPAU 

Myrurgia, la Joieria Roca, El Di
que Flotante, la botiga Uralita 
del Passeig de Gracia, i els nom-
brosos reportatges deis millors de-
coradors à la page com ara San
tiago Marco, Osear Lena o Jau-
me Llongueras, D'Ací i d'Allà 
deixava entreveure una cosa alar
mant: la pintura catalana conti-
nuava, cabota, amb paisatge, a 
plein air, i bodegó i figura, com 
déu mana. Cal aclarir, que ni Mi
ró, ni Dalí, ni cap deis joves atrets 
per l'avantguarda responien a l'es-
mentada denominació d'origen. 
Aquest fet d'immobilitat i, fins i 
tot, reces de l'art establera es fa-
ria molt évident a la secció catala
na de la Biennal de Venècia de 
1936, i també ho faria en plena 
guerra amb el llibre de Joan Mer-
li 33 pintors catalans publicat peí 
Comissariat de Propaganda de la 

Generalitat de Catalunya, en con-
trast brutal a la tasca comprome
sa amb la causa i amb l'estètica 
contemporània deis cartellistes. 

Bona part d'aquesta pintura i 
escultura nostrades, tan aclama-
des als anys trenta als salons de 
Primavera i de Tardor, ha perdu-
rat als magatzems deis museus, a 
col-leccions privades o a galeries 
i antiquaris, pero tot aquell altre 
art considérât "menor" que avui 
ens sembla superior i mes ben en-
caminat que moites teles, bronzes 
i marbres, delicia de col-leccionis-
tes i amateurs entusiastes, o bé 
s'ha destru'ft o bé resta encara 
oblidat, perdut o diluít en les re
vistes i altres testimonis gràfics 
de l'época. Era un art de consum 
immédiat, quotidià, que no prete-
nia assolir la grandesa impassible 
de l'altre —el de les galeries encar-

carades i deis salons de Mont-
ju'ic—. El temps ha jugat a favor 
del mes efímer perqué en el fons 
era el mes modem. El disseny 
gràfic i la publicitat, l'interioris-
me i, fins i tot, la moda deis anys 
trenta encara ara se'ns apareixen 
vàlids i atractius. 

Enric Satué parla d'aquest 
enorme potencial al llibre Los 
años del diseño. La década republi
cana (Tumer, Madrid, 2003) on 
fa un intéressant repas a tots els 
professionals de l'época a través 
de tipografies, anuncis, envasos, 
cartells, papers d'empaperar o dé
corations d'interior. Es un món 
inacabable que donaría per om-
plir pagines i pagines amb imat-
ges excel-lents que serien ben rebu-
des per tothom. Peí que fa als car
tells, Jaume Miravitlles, Josep Ter
mes i Caries Fontseré van donar a 

ca y la Guerra Civil a La Gaya 
Ciencia, l'any 1978. No fa molt, 
vam poder veure a La Virreina 
una bona selecció del millor carte-
llisme bél-lic del 36, tant el madri-

oam el valencia i el cátala, 
procèdent de la Fundación Pablo 
Iglesias. Ara h toca el tom al Mu-
seu d"História de Catalunya que. 
commémorant el 75é aniversari 
de la proclamació republicana i 

El disseny gràfic i 
la publicitat deis anys 
trenta encara ara 
son vàlids i atractius 

recordant albora el 70é del malau-
rat inici de la Guerra Civil, inau
gura el divendres de la setmana 
que ve República! Cartells i carte
llistes '1931-1939). Una selecció 
de 130 pasquins de la Fundació 
Figueras i el Centre d'Estudis 
Histories Internacionals, conser
vais a la biblioteca del reconstruit 
pavelló de la República de l'any 
1937, de Josep Lluís Sert i Luis 
Lacasa. La majoria de peces van 
ser impreses a Barcelona i mos-
tren l'ait nivell que es va assolir a 
Catalunya. Pero no tots els car
tells exposais teñen la mateixa ca
tegoría si els mirem amb ulls esté-
tics, n'hi ha de simplement testi
moniáis. D'altra banda, reduir les 
proeses només al nostre país seria 
una gran bestiesa i un defecte de 
miopia, precisament un deis mi
llors cartells de l'exposició, que 
serveix d'imatge promocional: 
l'impactant i extraordinari Todas 
las milicias fundidas en el Ejército 
Popular, va ser imprès a Madrid. 
Cartells i cartellistes té una volun-
tat i un diseurs histories i s'emmar-
ca dins un programa d'activitats 
centrades sobretot al voltant de la 
guerra pero, alhora, celebra un 
moment gloriós i dramàtic de 
creativitat sensé précédents, jove i 
explosiva. 
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Costa una mica de creure que 
l'adveniment de la República 
no hagi générât a la literatura 
catalana un dolí important i po-

tent de ficcions que facin creíble la rea
litat, que els escriptors no hagin aprofi-
tat amb alegría creativa les anecdotes 
de la historia per reconvertir-Íes en ar
guments imaginatius. El panorama, al 
capdavall, coincideix de pie amb la 
descripció que feia Valent! Puig quan 
deia que Barcelona era una metrópoli 
sensé gaires novel-Íes: "No sé si enyo-
rar les novel-Íes sobre Barcelona que 
ningú no ha escrit correspon en certa 
manera a la nostalgia per la Barcelona 
que no hem viscut: la veritat es que en 
tenim noticia per memóries i 
cróniques, pero la novel-la catalana 
sembla patir una gran al-lèrgia a la 
metrópoli. D'Agustí a Juan Marsé, 
també la trobaríem mes en novel-Íes en 
castellà que en la novel la en cátala, 
sempre mes decantada —segons una 
vella polémica— per la vida rústica, 
refractaria ais nous personatges i les 
noves relacions socials, a les individua-
litats i paisatges de la gran ciutat que fa 
immensos salts evolutius i creix cada 
día amb la intensitat d'un maelstrom". 
Es cert que la Segona República va 
representar una ventada d'aire nou i 
net en l'obra i la política cultural de la 
Generalitat, que alguns escriptors van 
poder assolir el rang de professional de 
l'escriptura, que les publicacions de 
diaris i revistes en cátala van augmen
tar considérablement, i que el movi-
ment editorial de l'època va arribar a 
les xifres mes altes que mai no havia 
conegut el llibre cátala, pero n 
menys cert també que el reflex de la 
realitat del moment no acaba de con-
cretar-se de debo i amb pes estétk en 
cap text narratiu. Sí s escolta com a 

JTRlIa IHas's'a dlHarn^Hímícia 

en novel-Íes com Hores en blanc, de 
Sebastià Juan Arbó. en Una mena 
d'amor. de Cèsar-August Jordana. en 
la trilogía Els anys tèrbols, de Caries 
Soldevila, en Aloma, de Mercè Rodore-
da i, sobretot, en Vida privada, de Jo-
sep Maria de Sagarra, uns títols on hi 
figura com a rerefons el dibuix de l'am-
bient psicológic i el neguit col-lectiu 
que es respirava a l'època. pero son 
majoritàriament pinzellades secunda
rles, talment com si els esdeveniments 
de la realitat fossin unes 
circumstàncies que passessin en un al-

AHèrgia a la realitat 
PONÇ PUIGDEVALL 

- e s p e t e josec P a 

te les idéologies. No és 
menor la malicia amb 
qué Eugeni Xammar 
retrata la Barcelona re
publicana a les seves 
memóries, Seixanta 

•anys d'anar peí món, 
com tampoc ho és la 
desolació que vene al 
sempre poc recordat 
Caries Cardó i que es-
criu a Les dues tradi-
cions frases tan con-
tundents com aques
ta: "Era cosa clara 
que la República, 
àdhuc vista en la ment 
deis seus homes mes 
illustres, no era mes 
sensata ni mes visible 
que la Monarquía; 
que era, en pocs mots, 
una continuació de la 
Dictadura, amb canvi 
de signe". Hi havia 
il-lusió i entusiasme, 
pero ja avisava Joan 
Estelrich, a Fénix o 
l'esperit de la Re-
naixença que els dos 
grans enemics a com-
batre eren el diletantis-
me i el pessimisme. 

Mes enllà de les 
grans recapitulacions 
de la memoria, la quo-
tidianitat deis anys re-
publicans es troba en 
els articles immensos 
de Sagarra, en les 
cróniques erúluernado-
res de Josep María Pla
nas, en els Fulls de die-
tari de Caries Soldevi-

ue.mon.uiiamica ilitnrnt -il mm m >•• 
yen i expliquen els llibres d'história. 

Sobre les peculiaritats deis anys re-
publicans a la literatura catalana s'hi 
pot aplicar el mateix que observa Va
lent! Puig al voltant de les BarceL 
possibles que cap escriptor ha recollit: 
"Es un símptoma mes que un episodi 
clàssic com és Penterrament de r 
sén Verdaguer ara per ara estigui mes 
ben contât a les memóries de Gaziel 
que a cap novel-la d'ahir o d'avui". Es 
en el terreny de l'experiéncia personal i 
el periodisme on cal buscar la 
descripció deis batees de l'època, el di
buix précis i just deis fénómens 

mu uuutimljm lu i 'Maei—taquéis leportatges de Caries Sentís, 
vil i política. A Els exiliáis de la Dicta
dura, de Francesc Madrid, no es parla 
del moment, pero sí que hi surten tots 
els futurs protagonistes de l'aventura 
republicana i és un bon magatzem 
d'anecdotes que permeten imaginar-se 
Tatmosfera que permetrà que es pro-
dueixi el canvi de rumb polític. Es, en 
tot cas. una bona introducció abans de 
submergír-se en el mülor text escrit so
bre el tema. Madrid, l'adveniment de la 
República, de Josep Pía, un prodigi 
d'ironia. humor i parodia d'un sôlid 
antirepublicà fascinât pels moviments 
de la historia i escèptic absolut respec-

en l'obra de Gaziel, o en el periodisme 
que escrivia Irene Polo. 
Contràriament a l'al-lèrgia a la realitat 
que domina el gruix de la narrativa, 
les pagines de la premsa compleixen 
amb la seva funció. i el desarrelament 
col-lectiu, la vida bohemia i el desor
dre de les multituds de l'època viuen 
en paraules gracies a la feina deis pe-
riodistes, vertaderament els últims il--
lustrats, tal com els veu Xavier Pericay 
al próleg d'un llibre imprescindible 
per copsar des de dins que va ser el 
période república, Cuatro historias de 
la República. 

ELS VOSTRES CLÀSICS 

Cap viatge en temps república! 

Lletres a Lucili. Llibres XVI-XX 
Séneca. Text révisât i traducció del Dr. 
Caries Cardó 
Fundado Bernât Metge 
Barcelona, 1931. 133 pagines 

Com que hem de festivar, que 
diuen, l'adveniment de la Repú
blica, repasso entre prestatge-
ries i rengleres de vells llibres si 

n'hi ha cap que fos imprés dies abans, 
potser després, de la data assenyalada. 
I en trobo dos o tres, de la Fundació 
Bernât Metge, entre els quals trio el 
volum quart de les Lletres a Lucili, el 
mes important corresponsal de Séne
ca, gracies al quai posséim, en els ar-
xius de l'antiga saviesa, un deis exem
ples mes clars del que mes tard vam 
batejar amb el nom de moral literatu
ra. Gairebé cap moralista de la 
tradició, especialment Panglesa i la 
francesa, l'espanyola del Segle d'Or 
també, no s'entendria sense l'apor-
tació del cordovès, no matador de to
ros en el cas que ens mou, ans forjador 
i predicador de la noblesa d'ànima. 

Ficats, dones, ja dins d'aquest vo-

JORDI LLOVET 

lum que sortia al carrer, com dèiem. 
mentre la cridória celebrava el canvi de 
la truita gran, trobem espléndida la 
carta CIV en qué Séneca s'esplaia, en 
munt de pagines, sota l'epígraf gene
ral: "Els viatges no guareixen els mais 
de l'esperit". Sobre la qüestió si viatjar 
és útil a les animes o no —al eos és 
évident que no li fa cap mena de favor, 
perqué dellà dellà s'agafen exotiques 
malalties i malures grans—, s'ha escrit. 
abans i després de Séneca, molta litera
tura: pels camins d'Odisseu entenem 
que el viatge dona saber i ardit i intelli-
gèneia, i així ho recorda, cosa de yint-i-
vuit segles mes tard, Cavafis, que ens 
desitja que el camí que ha de portar
nos fins a Itaca —idest la mort— sigui 
"llarg, pie d'aventures, pie de co-
neixença". Pero amb aixó deis viatges 
passa com amb totes les coses: mitja 
humanitat els ha lloat, com a font de 
saviesa i d'experièneia, i l'altra meitat 
els ha blasmat. com a font d'entreteni-
ment banal i dispendiosa pèrdua de 
temps. Horaci era deis qui no hi creien, 
com bona part deis llatins (els grecs hi 
creien mes, perô van viatjar molt 
menys) i va encunyar un vers famés 

que diu: "Mutant coelum non ani-
mum qui trans mare currunt", canvien 
de clima, els qui se'n van mar enllà, 
perô no els canvia l'anima. Aixó si, 
Properci, al contrari, deia: "Mutât via 
longas puellas". és a dir, un viatge llarg 
canvia les noies. (No queda ciar si és 
per bé o per mal). 

En aquesta carta que acabem de dir, 
Séneca demostra ser deis que no hi 
creuen gota, en els viatges. En co-
mençar la carta diu que, no trobant-se 
bé, va decidir d'anar a una de les seves 
finques de pages i que "tot d'una d'ha-
ver deixat la feixugor de la ciutat i aque
lla olor de les cuines fumejants vaig 
sentir la meva salut millorada". Perô 
no triga a preguntar-se, un xic mes 
avall: "¿Que se'n treu de travessar la 
mar i de canviar de ciutat? [Obvia 
repercussió horaciana]. Si vols fer fu-
gir aquests neguits que et punyen, no 
et cal ésser en un altre Hoc, sino ésser 
un altre. Fes-te carree que has anat a 
Aíenes o a Rodes; tria't una ciutat al 
teu gust: ¿que importen per al teu cas 
els costums d'aquesta ciutat? Hi por
tes els teus". Breument, la teoria de 
Séneca és que els mais no s'espanten 

canviant de Hoc, sino que canviant de 
Hoc els defugim tan sols, i, dones, 
"mai no estem tan exposais als perills 
com quan els girem l'esquena". 

I va encara mes enllà: "¿Quin pro
fit ha pogut reportar mai a ningú de 
viatjar? No li ha atemperat els plaers, 
no li ha refrénât les cobej anees, no li 
ha reprimit els excessos d'ira, no ha 
dominât les abrivades de l'amor, no 
ha Hevat, en un mot, cap mal de la 
seva anima. No ha donat seny, ni dissi
pât Terror, ans l'ha entretingut per 
poca estona en alguna novetat de les 
coses, com un infant meravellat da-
vant de les coses que desconeix". No 
té res d'estrany, coneixent una mica el 
pensament de Séneca, qué arribi a 
aquesta conclusió: "Cal consagrar-se 
als estudis i ais autors de la saviesa, 
per tal d'aprendre llurs descobertes i 
recercar el que ells no descobriren: 
així és com l'anima freturosa de 
redempció s'aferma en la llibertat, 
sortint de la servitud mes miserable". 

No hem indagat si els catalans re-
publicans van viatjar mes o menys 
que en temps de monarquía; perô és 
ciar que aquells que van seguir el pré
cepte senequià i van decidir-se per l'es-
tudi, van trobar en aquests, précé
dents i subsegüents volums de la Ber
nât Metge l'aliment espiritual i 
intel-lectual que, sense bellugar-se de 
casa, dona sentit a la vida i a la mort. 
Potser si haguessin viatjat per ganes 
(altra cosa va ser l'exili forçat), s'hau-
rien mort peí camí sense haver parât 
atenció al fet de com és rar i laboríos 
fer-se carree de l'existència propia. 

ue.mon.uiia
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¿Edat d'or 
del cinema? 

E 
M. TORREIRO 

1 1954, José Maria Garcia 
Escudero, que havia estât 
efïmer director general de 
Cinematografía i ho torna

ría a ser per posar en marxa politi
ques de protecció de les quals va 
néixer el Nou Cinema Espanyol 
deis seixanta, va escriure: "Fins al 
1939 no hi ha cinema espanyol, ni 
materialment, ni espiritualment, 
ni tècnicament", esborrant d'un 
cop de ploma tot el cinema repú
blica. Malgrat el seu carácter de 
fidel servidor de l'Estat, García Es
cudero no era donat a moites exa
gérations, perô entre la seva frase 
i les consideracions d'un historia
dor tan irreprotxable com Roma 
Gubern, en el sentit que el cinema 
república espanyol va viure una 
mena d'edat d'or truncada només 
per la révolta facciosa del 18 de 
juliol, hi ha un abisme. 

Abordar el cinema república a 
Espanya, pero sobretot a Catalu
nya, significa fer-ho des d'una 
situació de partida delicada: quan 
es proclama la República, el cine
ma espanyol es troba sumit en la 
que va ser la pitjor crisi de la seva. 
per força, curta historia. Una crisi 
doble: d'una banda el marasme 
internacional general produit per 
la crisi de Wall Street de 1929; i, 
per l'altra, les particularitats pro-
pies d'una mes que precaria es
tructura industrial hispana, que 
no estava preparada per fer front 
a 1'arribada del cinema sonor. la 
revolució estética i ideológica del 
moment. I en el cas del cinema 
cátala, s'hauria d'afegir encara 
una tercera causa de profund des-
assossec: el fet que, des deis pri-
mers anys vint la que va ser la 
primera seu de la producció de 
cinema a Espanya, la Ciudad Con
dal, havia anat perdent l'hegemo-
nia en front d'una industria madri-
lenya que es va beneficiar d'inver
sions noves, entre elles de la ma-
teixa Casa Reial. 

Tôt i aixô, la pionera Catalu
nya, que ho havia estât també de 
la projecció del nou format sonor, 
se les va enginyar per seguir pro-
duint i, al menys durant els anys 
de la República, es va garantir 
una intéressant quota gracies al 
fet de comptar amb les primeres, 
per bé que precàries, installa
tions peí rodatge sonor de les que 
va disposar Espanya, els estudis 
Orphea, a Montjuic. Empresa 
creada a París el 1930. tot i que 
activa a Barcelona des de 1932 i 
legalitzada el 1933, va comptar 
amb importants suports polítics 
(el futur alcalde, el radical Joan 
Pich i Pon, i el nebot d'Alejandro 
Lerroux, Aurelio Lerroux, van 
seure al seu conseil d'administra-
ció) i a les seves installations es 
van rodar una vintena de títols 
fins a l'inici de la guerra, alguns 
en cátala, com El café de la Mari
na (1933) de Doménec Pruna. 

Pero el cinema cátala de la Re
pública va ser també altres coses. 
Per exemple, i gracies a l'Estatut, 
per primera vegada les autoritats 
autonómiques van tenir control 
sobre els espectacles publics i, des 
de juny de 1934, també de la cen
sura. La Generalitat va crear un 
Conseil de Cultura on el cinema 
va estar àmpliament représentât i, 
quan va arribar el mal tràngol de 
la Guerra Civil, el Govern va ser 
capaç de crear una productora, 
Laya Films, especiatlitzada en el 
documental de propaganda. Tal 
vegada no fou del tot una era dau-
rada, perô per descomptat va ser 
molt mes del que García Escude
ro afirmava el 1954. 

La bandera republicana oneja a l'Ajuntament de Girona amb motiu de l'exposició sobre la República. < PERE DURAN 

Homenatges i memoria 
a B. i p. 

El Teatre Nacional de Ca
talunya (TNC) acollirà 
el 4 de maig un acte insti
tucional presidit peí pré

sident de la Generalitat, Pasqual 
Maragall, per commemorar de 
manera solemne el 75é aniversa-
ri de la proclamació de la Repú
blica. Amb urin^lu nrnpiKlii 
dissenyada per Joan OÜer. 

nio Machado, Miguel Hernán
dez, Rafael Alberti i Federico 
García Lorca son altres de les 
activitats commemoratives pro-
gramades a la capital catalana, 
algunes d'elles lligades mes direc-
tament al 70e aniversari de l'ini
ci de la Guerra Civil. Així, el 
festival Grec ha programat un 

-cnnrert á? la Nnvenn Sitnfnnin 

retre homenatge ais valors repu-
blicans com a fonament de la 
democracia actual. 

L'agenda cultural baroeloni-
na inclou altres initiatives amb 
el mateix objectiu. A partir del 
18 d'abril el Palau de la Virreina 
es convertira en la seu d'un cicle 
de débats i conferencies centrât 
en el période república amb la 
participació de destacáis histo-
riadors. entre els que es troben 
Josep Fontana, Joan B. Culla. 
Borja de Riquer, Santos Julia i 
Enric Ucelay. Al mateix espai. es 
podrá visitar —del 31 d'octubre 
al marc de l'ar.; - una 
exposició antológka del fotóg-
raf Agustí Centelles, gran cronis
ta grafic de la Guerra Civil. 

Una ruta pels indrets mes sig-
nificatius de la Barcelona repu
blicana —organitzada peí Mu-
seu d'História de la Ciutat i que 
es podra recorrer a partir del 13 
de maig— i diversos recitáis de
dicáis a l'obra poética d'Anto-

Beetno\en. ... peca 
que assaiava Pau Casais el 18 de 
juliol de 1936 per interpretar 
l'endema al Teatre Grec, una 
actuatió truncada per l'esclat de 
la Guerra C 

El TNC acollirà un 
acte institucional per 
reivindicar els valors 
de la II República 

Pero l'aniversari de la Repú
blica no es celebrará ncr 
Barcelona. Una de les peces que 
s exposaa la mostra La IIRepú
blica a Girona (1931-1936 . al 
Moscú d'Históna de la Ciutat 
fins al 4 de juny. es un gran glo-
bus multicolor de paper de ceba, 

. procèdent del Museu del Joguet 
de Figueres. que reprodueix la 
figura femenina que encarnava 
la República. Sembla la metá

fora perfecta per aquell "assaig 
de democracia reformista" —en 
paraules de l'historiador Josep 
Clara— que s'infla amb esperan
ces de progrés en un réceptacle 
tan frágil que, després d'enlairar-
se i superar vents en contra, 
acaba aterrat per l'aixecament 
militar de 1936. 

L'exposició. que vol cridar 
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gantina bandera republicana 
que oneja al teulat de l'edifici del 
museu, destaca que Girona fou 
la primera capital catalana en 
participació electoral en les elec-

J'abrilde 1931. la consulta 
popular que obri les portes al 
période república. La mostra re-
uneix també documents audiovi-
suals, diaris. revistes, llibre-
lars —com els que la casa gironi-
na Dalmau Carles-Pla distri
buía a tot Catalunya—. anuncis, 
cartells de 1'época i discursos po
lítics. L"Anuu Municipal de Gi
rona ha programat, coincidint 
amb fexposició, diverses con
ferencies de professors universi-
taris que analitzen aspectes del 
période república. També 
l'Ajuntament gironí ha progra
mat una acte d'homenatge a la 
II República i ais regidors muni-
cipals del période que tindrà lloc 
el 14 d'abril. Durant aquest dia. 
en el saló de plens penjarà la 
bandera republicana. 

Francesc Macià, 
protagonista 

de la nit 
d'avui aTV-3 

TTC 

El président Francesc Macià 
protagonitza aquesta nit la 
programació de TV-3. El 
prime time abordará la figu

ra de L'avi a través de dos espais 
d'índole molt diferent: l'humorís-
tic Polonia (22.40) i el documental 
d'investigació histórica El ciutaaa 
Macià i la jove República (23.15), 
dirigit per Montserrat Besses. 

El programa de sátira política 
que dirigeix Toni Soler presenta, 
amb motiu del 75é aniversari de la 
República catalana, un document 
"inédit", segons anuncia la cadena 
televisiva. Es tracta de la cinta que 
recull les pifies del président Fran
cesc Macià —que en aquesta par
ticular versió de la Historia que 
ens oferirà l'equip de Polonia s'as
sembla molt a Queco Novell— 
mentre, des del baleó del Palau de 
la Generalitat, proclama el naixe-
ment de la República. 

En acabat, els teleespectadors 
de TV-3 tindran ocasió de recupe
rar el documental que la mateixa 
cadena va estrenar fabril de 2001 
amb motiu del 70é aniversari de 
l'efemèride. El ciutadà Macià... 
arrenca la nit del 13 d'abril de 1931 
—aquella vetllada el président va 
anar al Tivoli a veure una pellicu-
la de Charles Chaplin, cómic que li 
feia molta gracia, i a la sortida es 
va assabentar que Esquerra Repu-

• les élec
tions municipals del dia abans—, 
continua amb la proclamació de la 
República catalana dins de la 
Federació Ibérica —només va du
rar tres dies—, fins a les élections 
législatives de 1933. 

El principal mêrit d'aquest tre-
ball audiovisual de Montserrat 
Besses. que barreja imatges histo
riques i entrevistes amb testimonis 
i especialistes en el période, rau 
principlament en el carácter inédit 
d'algunes de les mencionades imat
ges procedents sobretot de l'arxiu 
familiar. Macià jugant amb els 
nets o de vacances a les terres de 
Lleida subratllen el vessant huma 
del polític, que va morir el dia de 
Nadal de 1933. 

L'autora de la peça, a mes. si
tua l'esdeverument dins del con-
text social. Es recolza en la prem-
sa. la publicitat i la cartellera d'es-
pectacles d"aquells dies per demos
trar que Tambada de la República 
va illusionar no només els polítics 
sino també la ciutadania. 

Clàssica 
Pau Casais 
Festival de Prada 
Music & Arts 

" 

C*0 

La sagnant sublevació del 18 de juliol 
de 1986 va arruinar els somnis de 
llibertat de Pau Casais (1876-1973). 

A l'exili, el mitic violoncel-lista, 
director d'orquestra i compositor 
cátala va Uuitar contra tot tipus de 
fascismes amb la seva única arma, la 
música, unint per a la seva causa al
guns deis millors intèrprets de l'èpo-
ca. 

Molts d'ells es varen citar a la lo-
calitat francesa de Prada de Con
fient, refugi estiuenc de Casais, a fi de 
compartir la seva passió comuna per 
la música de cambra en el marc d'un 
festival que aviat. entraria a la 
historia per l'excepcional qualitat de 
les seves vetllades musicals. 

Una bona forma de recordar la 

magia musical que es vivía a Prada és 
la caixa de 13 discos compactes edita
da peí segell Music & Arts, que in
clou ni mes ni menys que sis hores de 
material inédit. 

Els violinistes Yehudi Menuhin, 

Josef Szigetti, Arthur Grumiaux, Szi-
mon Goldberg i Sándor Vegh, els pia
nistes Alfred Cortot Rudolf Serkin, 
Mieczyslaw Horszowski, Eugène Is-
tomin, Clifford Curzon, William Ka-
pell i Karl Engel, i el violoncel-lista 
Paul Tortelier son alguns deis grans 
intèrprets que figuren en aquesta su-
perba antología d'enregistraments en 
viu, que varen ser realitzats entre els 
anys 1953 i 1960. 

Entre les joies que es poden tro-
bar en aquest treball figuren les de 
Casais tocant varies sonates per a vio-
loncel de Beethoven, acompanyat 
per Cortot i Serkin al piano; el Trío 
nûm. 3, de Brahms, interpetat junta-
ment amb els germans Menuhin, i 
l'ària de l'ôpera Indomeneo, de Mo
zart, cantada per Victoria de los An
geles el 1959 sota la batuta de Casais. 
La caixa es ven al preu de sis discos. 
—xp.s. 
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Respecte 

La Segone República o el mirall trencat 

La desmemòria del polítics 

Memòria viva del 14 d’abril de 1931 

Restes de pedra. La Generalitat  promogué l’arquituctura  racionalista des d’una 
vessant social 

1931: La modernitat surt de l’armari 

Al-alèrgia a la realitat 

Cap viatge en temps republicà! 

¿Edat d’or del cinema? 

Francesc Macià, protagonista de la nit d’avui a TV-3 

Homenatges i memòria 
 




