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A propòsit del centenari
de la Mancomunitat
que es commemora
enguany ha sorgit un

interessant debat sobre la
conveniència de restablir la me-
mòria de Josep Puig i Cadafalch.
Es discuteix, per exemple, el fet
d’aprovar o no aprovar l’exhibi-
ció d’un bust al Palau de laGene-
ralitat o de reivindicar-ne les
principals consecucions. Cal es-
vair qualsevol dubte sobre la tra-
jectòria d’aquest prohom del ca-
talanisme, que també va ser un
arquitecte, urbanista i historia-
dor de l’art de reconegut prestigi
internacional.
Des dels seus tres vessants

com a polític, professional i aca-
dèmic, Puig encarnarà els valors
propis del catalanisme noucen-
tista: regeneracionisme demo-
cràtic; esperit modernitzador
d’inspiració clàssica i compro-
mís per superar l’enfrontament
entre dretes i esquerres. Com a
arquitecte, són seus edificis bar-
celonins emblemàtics com la ca-
sa dels QuatreGats, Serra, Amat-
ller, de les Punxes o la restaura-
ció de SantMiquel deCuixà. Pro-
fessor de l’Escola d’Arquitectura
deBarcelona, va ensenyar aHar-
vard i a la Sorbona i va ser un
dels quatre primers doctors ho-
noris causa de la UB.

Les seves decisions polítiques
més controvertides, com ara el
suport inicial al cop de Primo de
Rivera, s’han de contextualitzar
en uns anys en què “la indig-
nació” s’expressava amb bom-
bes i en què el descrèdit de la
democràcia representativa era
fins i tot superior a l’actual, que
ja és dir! Militant de la flama
catalanista juntament amb Prat

de la Riba, Cambó i Verdaguer i
Callís, va formar part del movi-
ment possibilista, convençut
que havia arribat l’hora que el
catalanisme participés en polí-
tica a Catalunya i al conjunt de
l’Estat i procurés desbancar el
vell statu quo de la Restauració.
Amb aquests plantejaments des
del 1901 i fins al cop d’Estat del
1923, aquells joves no feren sinó

conrear victòries electorals.
El polític i l’arquitecte confluï-

ren com a regidor de Barcelona.
Impulsor del Pla Jaussely, que
va recosir la ciutat amb els mu-
nicipis agregats el 1897, també va
proposar la remodelació del bar-
ri gòtic i l’obertura de laVia Laie-
tana. Devem a la seva idea d’una
ciutat amb personalitat i sense
motllos l’excepcionalitat de l’Ei-
xample d’avui, admirat arreu del
planeta.
Al capdavant de la Mancomu-

nitat, seguint l’orientació de Prat,
Puig va participar en l’impuls de
moltes de les estructures d’Estat
encara avui vigents. En destaca
un ambiciós pla d’infraestructu-
res, d’escoles i biblioteques, amb
una gran voluntat d’equilibri ter-
ritorial. També va ser cofunda-
dor de l’IEC o impulsor de les ex-
cavacions d’Empúries, símbol
del passat mediterrani i clàssic
de la nació contemporània que
s’havien posat a construir.
Els temps maniqueus a partir

dels anys vint van situar Puig en
l’ostracisme, desgraciadament
culminat amb l’exili, després que
la seva casa d’Argentona passés a
mans de les joventuts socialistes
durant la Guerra Civil. Malgrat
aquest fet, Puig no donaria mai
suport al general Franco. Com
va escriure el 1936, “tota la vida
he sabut que érem a la vigília de
la revolució”. Ell i els joves de la
primera Lliga eren conscients
que amb l’adveniment de la Re-
pública el seu temps havia pas-

sat. Era el torn d’ERC. La resta
és coneguda: guerra fratricida,
exili i quaranta anys de dictadu-
ra. Amb tot, fidel a les seves con-
viccions, quan el 1941 torna a Ca-
talunya Puig reprèn l’activitat ca-
talanista i aconsegueix la refun-
dació de l’IEC i el restabliment
d’importants iniciatives acadèmi-
ques i catalanistes. El seguici
multitudinari del seu funeral, el
1956, va ser una inequívoca mos-
tra de resistència cultural.
Per totes aquestes raons, es

pot afirmar que la trajectòria de
Josep Puig i Cadafalch és una de
les més brillants i sòlides del ca-
talanisme, incomparablement
superior a la de personatges
molt menors com Francesc Ma-
cià o Lluís Companys que pa-
radoxalment han tingut molt
més reconeixement institucio-
nal i social. Ara que novament vi-
vim temps convulsos i d’excita-
ció, potser val la pena recuperar
la trajectòria dels quimés van ex-
cel·lir en el passat, compren-
dre’n els errors i encerts i pro-
curar extreure’n les lliçons més
oportunes.c
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