
Francesc Macià, 
protagonista 

de la nit 
d'avui a TV-3 

T. C. 

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

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

El programa de sátira política 
que dirigeix Toni Soler presenta, 
amb motiu del 75è 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 l'abril de 2001 

i 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 pellícu-
la de Charles Chaplin, cômic que li 
feia molta gracia, i a la sortida es 
va assabentar que Esquerra Repu-

;"' Wfcaua !!S»!R s".ra«yant le? elec-
cions 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 eleccions 
législatives de 1933. 

El principal mérit 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 
néts 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 resdeveniment 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 l'arribada de la República 
va ¡Ilusionar no només els polítics 
sino també la ciutadania. 
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