Exposició
ENTRE EL CARISMA I L’ENTUSIASME :
Les visites oficials del president Macià a viles i ciutats de Catalunya
Els esdeveniments decisius d’abril de 1931 –les eleccions municipals i la posterior proclamació de la
república– van convertir l’històric dirigent catalanista Francesc Macià, de conspirador pertinaç contra la
monarquia espanyola, en polític pragmàtic, en home
d’Estat i, sobretot, en el governant més popular i
carismàtic del seu temps. Els darrers dos anys i mig
de la vida de Macià, esdevingut president de la
Generalitat de Catalunya, van contribuir, com res no
ho havia fet abans, a la forja del mite més poderós
de la història recent de Catalunya.
Amb un estil directe per arribar a les persones, el
president va saber treure partit de la seva imatge i
de la fascinació personal que produïa en les
multituds, les quals li manifestaven la seva adhesió
entusiasta arreu on anava.
Les visites oficials que el president Francesc
Macià va fer a viles i ciutats de Catalunya des del
mes de maig de 1931 fins uns mesos abans del seu
traspàs el dia de Nadal de 1933, són un bon
indicador per a copsar tant el seu carisma personal
com l’expectació i les adhesions incondicionals que
suscitava. Les visites oficials eren les sortides o
viatges per la geografia del país que es programaven
en caps de setmana, especialment els diumenges, i
que tenien com a finalitat “seguir els pobles de
Catalunya per a fer-me càrrec del sentir del poble
català”, segons les seves pròpies paraules.
El primers desplaçaments, els de l’any 1931 i de
part de 1932, corresponen a la campanya en pro de l’Estatut. Potser, són les visites amb més contingut polític
(l’aplec de Bon Repós, la primera visita a Manresa amb motiu de la commemoració–aniversari de les Bases de
Manresa, etc). En aquestes visites les gernacions van a rebre o a veure a “l’il·lustre patrici fill de la nostra
terra” o a “l’Avi” Macià.
Més endavant, ja aprovat l’Estatut de Núria, les visites oficials esdevenen més institucionals. Macià és el
president de la Generalitat i, cada vegada més, se’l rep com a tal. Si bé les visites no perden la component
política tenen, tot sovint, la finalitat d’inaugurar nous serveis públics (–escoles i hospitals, en particular–), de
visitar centres econòmics i de producció industrial (les mines de Súria, la cooperativa del vidre de Mataró,
etc.), o d’anar a veure, el desembre de 1932, les destroces de la riuada i les inundacions a les comarques
gironines.

 L’exposició :
L’exposició produïda pel propi Arxiu Nacional de Catalunya pretén ser un tast, una petita mostra, del miler
d’imatges dels fons fotogràfics de l’Arxiu que il∙lustren aquests viatges del president Macià. A través d’elles
tenim constància de la seva estada o visita, a vegades de pas, a unes cent deu poblacions de Catalunya.
Probablement, van ser unes desenes més les viles que va poder visitar el president, però d’aquestes no n’hi
ha el testimoni gràfic corresponent a l’Arxiu.

 Fitxa tècnica :
L’exposició consta de:
 30 reproduccions fotogràfiques 40x30 cm
 30 marcs d’alumini negre mate 50x40 cm
 30 cartel∙les i textos explicatius
 2 caixes de trasllat

 Condicions del préstec :
 L’Arxiu Nacional de Catalunya cedeix l’exposició a les entitats que la demanin en els termes que
preveuen les condicions generals de “Cessió en préstec d’exposicions de l'Arxiu Nacional de
Catalunya”.
 El transport de recollida i de retorn dels materials de l’exposició a l’Arxiu van per compte de
l’entitat sol∙licitant.
 El valor de la mostra a efectes de subscriure la pòlissa d’assegurança és de 2.100,‐ €

