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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. 

Carcabuey
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