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GUERRA, EXILI I MEMÒRIA 
 
XARRADES  
Totes les xarrades tindran lloc a la Sala Víctor Siurana de l’edifici del Rectorat de la UdL a les 19 h 
 
Dimarts 18 d’octubre 
Luis A. Esteve. De Manuel Culebra a Manuel Andújar 
 
Dimecres 9 de novembre 
Marc Weymuller. Armonia, a l’ombra del seu pare 
 
Dijous 10 de novembre 
Marc Weymuller. El testimoni històric en el cinema documental 
 
 

 
Dimecres 9 de novembre de 2022 
Marc Weymuller. Armonia, a l’ombra del seu pare 

 
Marc Weymuller, documentalista francès, compartirà −a través d’extractes d’àudio i vídeo− 
alguns records d’Armonia Magro, filla de Manuel Magro.  
Manuel, un sastre aragonès, es va instal·lar a Lleida en la dècada dels anys vint. Dirigent de la 
CNT local, va ser alcalde de la ciutat des de l’octubre de 1937 fins a l’ocupació franquista de 
Lleida. També va dirigir el diari Acracia. Exiliat a França, ja no hi va tornar més. 
Armonia, nascuda l’any 1926 a Lleida, va viure a l’ombra del seu pare tots els fets que van 
marcar la història de la ciutat, de Catalunya i d’Espanya als anys trenta: l’adveniment de la 
República, el cop d’estat, la guerra civil, la revolució, la retirada i la vida a l’exili a França.  
Va conservar a la memòria molts dels episodis viscuts a Lleida i va tornar a visitar-la l’any 1956. 
Va morir el 2020 sense haver pogut complir el seu somni més gran: tornar a veure per darrer cop 
la seva ciutat natal. 
Com a continuació de la publicació de la seva història vital (Les saisons d’Armonia. Récit de 
vie, Le Tempestaire Editions, 2018), Marc Weymuller està preparant un documental amb el qual 
Armonia podrà fer el retorn a Lleida, intentant confrontar el record de la petita que va ser als 
anys trenta, amb la realitat actual de la ciutat i la memòria que s’hi ha transmès. 
Al final de la sessió, Weymuller respondrà les preguntes del públic aportant detalls sobre 
l’experiència viscuda per Armonia. Les seves paraules seran traduïdes per Beatriz Garcigoy amb 
qui va treballar en una pel·lícula anterior, La promesa de Franco (2013), rodada a Belchite. 
 
 
https://www.bretagne-actuelle.com/armonia-priollet-marc-weymuller-les-saisons-
darmonia/livres/  
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