FRANCESC MACIÀ
(Vilanova i la Geltrú, 1859 – Barcelona, 1933)
Francesc Macià estudià la carrera militar i ingressà a l’exèrcit, com a enginyer.
Les seves relacions amb els cercles econòmics de la plana lleidatana van determinar el seu
matrimoni, el 1888, amb Eugènia Lamarca, filla d’un terratinent i arquitecte lleidatà. Entre el
1907 i el 1923, després de renunciar voluntàriament a la carrera militar, va obtenir l’escó del
districte electoral de les Borges Blanques com a candidat de la coalició Solidaritat Catalana.
El 1922 va crear el partit independentista Estat Català. Però el cop d’estat de Primo de Rivera el
va obligar a l’exili. És l’època de l’intent fracassar d’invasió de Catalunya des de Prats de Molló
(1926).
En tornar de l’exili el 1931, va participar en la creació d’Esquerra Republicana de Catalunya,
formació que presidí i que guanyà a les urnes. El 14 d’abril de 1931 va proclamar l’Estat Català
integrat en la Federació de Repúbliques Ibèriques, recuperant la Generalitat de Catalunya i
convertint-se en el primer President de la Generalitat durant la II República Espanyola. Fins a la
seva mort, el dia de Nadal de 1933.
El seu enterrament va aplegar una gran multitud. I “l’Avi”, com era anomenat popularment, es
va convertir en un símbol de la voluntat d’afirmació nacional de Catalunya.

1-Fes un arbre genealògic de la família de
Francesc Macià.

2-Quin rang militar més alt va assolir
Francesc Macià?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

3-Tria si és verdader (V) o fals (F):

- F. Macià era de les Borges Blanques.
- Els pares de Francesc Macià, Maria i
Joan, eren de les Borges.
- En 1887, F. Macià es va casar amb la
seva dona, Eugènia Lamarca.
- Francesc Macià va ser el creador
d’Estat Català.
- La dictadura de Primo de Rivera va
començar el 1922.
- La dida de F. Macià era de Cervià de
les Garrigues.
- En 1892 el van fer fill adoptiu de les
Borges.
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4-Fes un dibuix de Francesc Macià i Llussà.

