
87 Aniversari dels Fets de Prats de Molló 
 

XXIV Retrobament Català 
Homenatge a Francesc Macià i els seus voluntaris catalans 
 
Diumenge, 27 d’octubre de 2013 

 
 

 
Nosaltres som ciutadans d’un poble 
que ha estat lliure i que ho vol tornar a 
ser. 

                                             Francesc Macià 
 
 

6.30  Sortida autocar de Barcelona, de la Plaça de  
          la Universitat, davant de la Universitat. 
 
11.00  Al monument a Francesc Macià, ofrena  
            floral. Parlaments dels delegats.  
           Cant d’Els Segadors. 
 
12.00 Ofrena floral al monument al poeta  
            Jacint Verdaguer. 
 
12.15 Visita als llocs històrics del poble. 

    
                                                13.00 Dinar de germanor. 
 
TARDA: 
15.00 Acte cultural al Fogal Rural de Prats de Molló. 
          Parlament del professor Ausiàs Vera Grau: “Un col·laborador nord-català de   
         Francesc Macià en els Fets de Prats de Molló” 
  
 ♦ Exposició dels Fets de Prats de Molló. 
 

17.30 Sortida de l’autocar cap a Barcelona. 
 
Import: Autocar i dinar: 48 € 
 
 (1)  Inscripcions: a l’IPECC, telèfon 93 213 76 48 ; ipecc@ipecc.cat 
 (2)   Cal ingressar l'import total de 48 €  al c/c de  
         l’IPECC 2100-1006-52-0200061004 

 
 
Informació: Associació Prats Endavant 00 33 - 468 39 74 66 – Prats de Molló  
 

  
                    MMééss  iinnffoorrmmaacciióó  ii  iinnssccrriippcciioonnss::  
  

                IINNSSTTIITTUUTT  DDEE  PPRROOJJEECCCCIIÓÓ  EEXXTTEERRIIOORR    DDEE  LLAA  CCUULLTTUURRAA  CCAATTAALLAANNAA  
                  HHootteell  dd’’EEnnttiittaattss..  PPrroovviiddèènncciiaa,,  4422..  0088002244    BBAARRCCEELLOONNAA  ((PPaaïïssooss  CCaattaallaannss))  
                  TTeell::  9933  221133  7766  4488  ////  ee--mmaaiill::  iippeecccc@@iippeecccc..ccaatt  ////  WWeebb::  wwwwww..iippeecccc..ccaatt  
 

 



Acudim a la Trobada Catalana de Prats de Molló!  
 
Agraïment a la gent de la vila de Prats de Molló 
 
- Ha mantingut amb respecte el record d’Els Fets de Prats de Molló, de tanta transcendència per als catalans. 

 
- Monument a Francesc Macià, prop de la Vi·la Denisa, que recorda el fet històric de  l’aixecament de Macià amb els voluntaris 
catalans contra la Dictadura de Primo de Rivera. 
 
- Una placa commemorativa a la Vil·la Denisa que recorda la casa que donà acolliment al complot. 
 
- Monument al poeta i patriota Jacint Verdaguer, glòria de les lletres catalanes, amb l’al·legoria del poema La barretina, que va 
escriure allà. 
 
- La gent de La Presta i de Prats de Molló conserven viu el record dels seus avantpassats que foren estímul per a Verdaguer 
d’ascendir per primera vegada al cim del Canigó, i que foren els seus informadors de cançons i llegendes que l’inspiraren per al seu 
poema Canigó. 
                                                       
- L’Associació Prats Endavant, de Prats de Molló, organitza la Trobada Catalana anyal. 

 

Cronologia. ELS FETS DE PRATS DE MOLLÓ I ELS ANTECEDENTS  
 
♦ 13 setembre 1923. Es produeix el cop d’Estat de Primo de Rivera.  Francesc Macià s’exilia  
         a França. Es reuneix a París amb la seva esposa Eugènia Lamarca i la seva filla Maria. 
         Des d’allí, a Bois-Colombes, prepara tot el pla per aixecar Catalunya. Arribat el moment  
         de la decisió, convoca el seu estat major a la vil·la Denisa de Prats de Molló. 
 

♦  4 novembre 1926. Macià és descobert i detingut, i després de jutjat a París és desterrat a   
        Bèlgica. 
 

♦ 29 gener 1930. S’acaba la dictadura de Primo de Rivera, però no és fins el 22 de febrer de  
         1931 que Francesc Macià no pot retornar a Catalunya sense inconvenients. 
 

♦ 12 abril 1931. Esquerra Republicana de Catalunya guanya les eleccions municipals.                
         El 14 d’abril, Macià proclama l’Estat Català, integrat en la Federació de Repúbliques  
         Ibèriques i forma el govern de la República Catalana. 
 

♦ 17 abril 1931. Francesc Macià és obligat, pel Govern espanyol a canviar l’Estat Català per  
         la Generalitat de Catalunya. 
 

♦ 20 juny 1931. A Núria s’acaba de redactar l’Estatut de Catalunya. 
 

♦  2 agost 1931. Referèndum popular per  aprovar l’Estatut. Voten el 75% del cens i el vot és  
        afirmatiu en un 99%. 
 

♦  9 setembre 1932. El Parlament de Madrid aprova l’Estatut de Catalunya retallat. 
 

♦ 11 setembre 1932. Francesc Macià, davant l’estàtua de Rafael de Casanovas, coberta amb  
         dues mil corones i rams, acaba el seu discurs tot dient: Catalunya reneix a la vida civil. 
         Amunt  el cors, Catalans!  
 

♦  6 desembre 1932. Francesc Macià inaugura el Parlament de Catalunya, per primera vegada  
        després que el primer Borbó, Felip V, el suprimí el 1714. 
 

♦ 25 desembre 1933, dia de Nadal, a les 11 del matí, al Palau de la Generalitat, a la Casa dels  
         Canonges, Francesc Macià mor en exercici del seu càrrec, com a president de la  
         Generalitat  de Catalunya.                                                                                                                                                              
          

Enric Garriga Trullols 
 



 
La Batalla de Prats de Molló. Josep Fontbernat Verdaguer. Barcelona, 1930. 
 
 

(Fragments) 
 

“Francesc Macià ha estat ell sol qui ha rehabilitat Catalunya davant el món i davant els segles. 
Sense el fet d’armes de Prats de Molló, Primo de Rivera hauria arribat a creure que efectivament, tot anava molt bé i que la gent 
empresonada i exiliada eren els mals patriotes, com deia ell en els seus discursos. 
 

Ni la Lliga dels Drets de l’Home, ni la Societat de les Nacions haurien tractat el general Primo de Rivera de malfactor. Al contrari, la 
institució de Ginebra li feia bona cara i l’home de la Federació Europea cometia les baixeses més manifestes, mentre el dictador 
d’Espanya estigués content. 
Catalunya s’acostumava a sofrir callant, i aquest silenci era interpretat a Madrid com a impotència; i a l’estranger, com a 
indiferència, que sovint vol dir col·laboració. 
 

Tot Espanya dormia o feia la impressió de dormir el son més profund. Francesc Macià, des del dia que entrà a França, és a dir, el 
mes de setembre de l’any 1923, no pensà en altra cosa sinó treure el dictador i els seus per la força. Francesc Macià ha conegut 
millor que ningú aquella gent, ell sabia que no era possible foragitar-los altrament. 
 

Francesc Macià, a Perpinyà, a Tolosa i a París, organitzà, d’una manera vigorosa i disciplinada, aquella gesta magnífica que va ésser 
la batalla de Prats de Molló. 
Fou una batalla que vam lliurar i guanyar. 
 

Fórem els primers que diguérem al general Primo de Rivera que, no solament estàvem disposats a vessar la nostra sang per 
Catalunya, sinó que ho faríem també per tots els nostres germans ibèrics que patien de la mateixa disbauxa i del mateix esclavatge 
odiós.  
 

L’obrerisme català tenia un plet social, que el catalanisme no podia resoldre. El catalanisme ignorava i volia ignorar que hi havia una 
qüestió social, més ben dit, una qüestió d’estómac. 
Això és la causa principal de l’apoliticisme de l’obrerisme català. 
 

No obstant, Francesc Macià arribà a obtenir-ne la col·laboració i voldria poder assegurar que encara la té. El catalanisme va ésser 
rehabilitat a Prats de Molló. Entre els homes de Francesc Macià, n’hi havia de tots els estaments socials. Lluitàrem sota una mateixa 
bandera.” ♦♦♦♦ 
 

 
DECLARACIÓ de Francesc Macià durant el procés de París dels conjurats catalans. París, 1927. 
Extret del llibre: ... i de Prats de Molló a la Generalitat, de  Xavier Sanahuja.  
 

 (Fragments) 
 

“Nosaltres som ciutadans d’un poble que ha estat lliure i que vol ésser-ho de nou. Refugiats a França i tenint plena consciència que 
els drets dels pobles i dels homes no prescriuen mai, hem continuat treballant per la nostra causa de la mateixa manera que ho 
hauríem fet trobant-nos refugiats a qualsevol altre país del món.  
 

“Volem una Catalunya lliure que pugui disposar d’ella sola, sense que això impliqui un nacionalisme retrògrad, ni un esperit 
d’exclusivisme local. 
 

“Volem entrar, com a Estat Independent, en el concert de pobles lliures, car no hi pot haver pau internacional mentre hi hagi 
nacionalitats esclaves que no puguin parlar en una confederació Universal. 
 

“Volem deslliurar la nostra Pàtria d’aquesta dominació espanyola que pesa damunt nostre des de 1714, ja que el nostre ideal 
democràtic i de llibertat no pot fer causa comuna amb l’ideal d’aquesta Espanya endarrerida que durant la gran guerra esperava la 
victòria dels enemics del Dret i de la Justícia...” 
 

_________________________________________________________ 
 
 


