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unitat va ser de la Mancom . rs" "La gran obl'a . als tots engmye fesslon , feta pel' pro tedl'atic d 'HistOria 
Jordi Casassas, ca UB i non president 
Contemporania d~~:es 
de l' Ateneo Barce 

S. Folch, SA 
Lligar el rutur 





Aquest any es parla molt 
deIs 300 anys del 1714, 
pero molt poc del centenari 
de la Mancomunitat de Ca
talunya. És injust? 
Tot és indust i no ho éso És 
evident que el tricentenari 
del 1714 té molts elements 
de lligam amb el procés de 
la consulta, la qual cosa li 
fa adquirir una gran im
portancia. Pero és que el 
1714 també va ser molt im
portant per a la Mancomu
nitat. Tant, que Prat de la 
Riba mateix, el president 
de la Mancomunitat, en el 
seu discurs inaugural, el 6 
d'abril del 1914, es referia 
als 200 anys del 1714. 

Que és el més important de 
la Mancomunitat, pel que 
fa al significat historic i 
també a l'acció concreta? 

Primer de tot, cal dir que la 
Mancomunitat va ser un or
ganisme unitari que ajun
tava les quatre diputacions 
catalanes. En principi, es 
tractava d'un instrument 
purament administratiu, 
pero de seguida va adquirir 
un potencial molt impor
tanto La Mancomunitat va 
transformar el potencial ca
tala en acció, tot i que va ar
rencar amb poques atribu
cions i en un con text molt 
hostil, tenint en compte tant 
les relacions amb l'Estat, 
que li va donar transferen
cies sense pressupost, com 
els anys de guerra social 
que es van viure del 1914 al 
1918. Jo diria que la tasca 
de la Mancomunitat és im
portantíssima. Per arrencar 
una obra de govern per a tot 
Catalunya, va caldre un salt 

qualitatiu que va acabar de
terminant el futur del país, 
tot i que 8 o 10 anys és molt 
poc per consolidar una obra 
de govern. 

Voste sempre ha destacat 
la importancia del papel' 
deIs professionals i els 
intel·lectuals en l'acció de 
la Mancomunitat ... 
Si la Mancomunitat va fun
cionar, és perque el que jo 
anomeno professionals i 
intel·lectuals ja s'havien 
mobilitzat al segle XIX. Aixo 
va permetre construir un es
perit o moralitat col· lectiva 
que va cond uir al noucen
tisme, que fou l'espurna que 
ho va fer arrencar tot. Enric 
Prat de la Riba, intel·lectual 
i polític, va permetre d'or
ganitzar la intervenció deIs 
professionals en la cons-
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trucció de Catalunya. Hi ha 
un moment de gran efer
vescEmcia, il ·lusió i partici
pació. 1 voluntat de servei. 
El que van fer els polítics va 
ser arribar a grans acords. 
La Mancomunitat va ser 
el fruit d 'un gran acord 
político 

Que hem d'aprendre de 
tots aquells professionals 
i intel·lectuals que van 
saber crear la Catalunya 
moderna? 
Tot. Pero aquesta unitat fou 
possible en l'arrencada del 
segle xx. Després aquest se
gle va ser violentíssim. El 
clima ja no va ser el mateix. 

THEKNOS 182 ABRI L DE 2014 

"L'obsessió de Prat de la Riba era que 
cada poble tingués telefon, carretera i 

escola pública amb biblioteca" 

La col·laboració, després 
de la Guerra Civil i la dic
tadura, i amb la revolució 
russa al mig, ·era molt di
fícil. Pero Catalunya és 
curiosa. De sempre hem 
tingut una voluntat esta
dista, pero sense Estat. La 
Generalitat de Tarradellas 
ja és un gran acord entre 
polítics i tecnics de gran 
diversitat. Pero amb les 
primeres eleccions autono
miques aquesta unitat es 
va desfer. L'estrategia po
lítica partidista va passar 
per damunt del bé col·lectiu 
i l'acció va quedar en mans 
deIs polítics mentre la soci
etat civil perdia forQa. Pero 

és provable que ara siguem 
en una represa ... 

Un deIs exits de la Manco
munitat va ser l'Escola del 
Treball i l'Escola Indus
trial. Quina importancia 
va tenir aixo per al desen
volupament economic de 
Catalunya? 
Els esforQos per crear or
ganismes de capacitació 
tecnica han estat notables 
a Catalunya des del se
gle XVIII. Al comenQament 
del segle XX, aixo ho va or
ganitzar la Mancomunitat 
amb la intervenció d'uns 
altres organismes. La pri
mera etapa va ser tirar 
endavant l'Escola del Tre
ball, ja projectada anteri
orment. La segona va con
sistir a integrar aixo en el 
disseny de la universitat 
catalana. Aleshores va in
tervenir l'enginyer Rafael 
Campalans que va fer dues 
coses importants: coordi
nar l'Escola del Treball amb 
unes altres escoles tecni
ques del país per crear un 
ensenyament en xarxa i ra
cionalitzar els estudis. 1 va 
fer una passa més: crear la 
universitat per als obrers, 
de manera que es van in
troduir les humanitats en 
els estudis tecnics, que ara 
serien l'FP. Hi van in terve
nir els millors professors 
del país. Ja es pensava en 
la formació de graus tec
nics superiors i intermedis, 
formar quadres i elevar els 
graus intermedis i els tre
balladors. En tots aquests 
estudis ja s'hi va introduir 
el treball practic, d'acord 
amb una visió molt mo
derna deIs ensenyaments 
tecnics. 
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"La Mancomunitat propicia un moment de 
gran efervescencia, il·lusió i participació. 
1 voluntat de servei" 

Al seu parer, hi ha cap 
paral.lelisme entre la crisi 
que viu el sector industri
al catala actual amb l'es
tancament economic de la 
Catalunya anterior a la 
Mancomunitat? 
El desenvolupament indus
trial que hereta la Manco
munitat tenia un sostre 
importantíssim de creixe
ment, que era la competen
cia belga, francesa i europea 
en general. Hi havia una 
certa irregularitat en la pro
ducció i una ma d'obra facil. 
A més, durant la Primera 
Guerra Mundial, contra tot 
pronostic, la indústria cata
lana va tenir una gran de
manda deIs paIsos en guer
ra. Aixo va provocar un salt 
de modernitat extraordina
ri, pero després bona part 
deIs patrons enriquits no 
van reinvertir. Tot i aixo, la 
Mancomunitat va continuar 
projectant, i hi va haver un 
intent de salvar la crisi in
tervenint. Aixo no obstant, 
avui el grau de deslocalitza
ció fa poc comparable aquell 
moment amb 1'actual. 

Un deIs trets definidors de 
la Mancomunitat és el seu 
vessant artístic i arquitec
tonic. En el procés polític 
actual, falta el reconeixe
ment de la importancia de 
l'acció cultural, més enlla 
de la llengua? 
No ... El que falta en aquest 
moment precís són diners 
per pagar les obres. Pero la 
realitat és que els arquitec
tes i els enginyers han dis
senyat tot el que tenim ara. 

Es pot fer cap paral·lelisme 
entre el llarg procés de 
constitució de la Manco
munitat, sobretot pel que 
fa a la negativa inicial del 
Govern espanyol, i l'actual 
procés pel dret a decidir? 
Els bastons a les rodes, cu
riosament, no han desapare
gut mai. Passa, pero, que es 
fan evidents en el moment en 
que es volen fer coses. Aixo 
és així des del segle XVIII. He 
dit "curiosament", perque el 
fet que un estat freni el des
envolupament és una forma 
molt curiosa de fer un estat 
moderno Sens dubte, limitar, 
per exemple, el creixement 
de 1'aeroport de Barcelona o 
el corredor mediterrani per
tany a la irracionalitat polí
tica. La vida deIs pobles és 
molt complicada ... Pero aquí 
hi ha una constant historica 
des de sempre. 

Que ha impedit al llarg de 
tants anys aconseguir un 
encaix satisfactori de Ca
talunya amb Espanya? 
Per creure en la necessitat 
d'un encaix hi ha d'haver 
consciencia de ser dues pe
ces. Des de la perspectiva 
uniformitzadora, no hi ha 
dues peces. Per tant, no 
hi ha encaix possible. J a 
al seu moment, tant Pujol 
com Maragall van pretendre 
d'anar a Espanya a explicar 
qui som i que volem, pero 
aixo no ha estat possible. 
A nosaltres, 1'Estat ens veu 
com aquell nen mal educat 
que fa un rot a taula justa
ment quan tens convidats 
a casa ... . 

Més informació sobre el centenari de la Mancomunitat 
a www.mancomunitatdecatalunya.cat 

LA PREGUNTA 
DELDEG.A 

Elllegat de 
la Mancomunitat és 
impressionant: des de 
la reconstitució polí
tica de Catalunya fins 
al desenvolupament 
d'infraestructures com 
el ferrocarril o la tele
fonia, la creació de la 
zona franca del port de 
Barcelona, la creació 
o potenciació del Ser
vei Geografic i Geolo
gic de Catalunya, 
el Servei Meteorologic, 
etc. Quin va ser el pa
per deIs enginyers en 
tot aixo? 

Molt important, perque 
Enric Prat de la Riba va 
fer que la Mancomuni
tat actués amb la idea 
que tot allo de que gau
dia Barcelona havia de 
ser a tot arreu. Es volia 
una integració territo
rial. La seva obsessió 
era que no hi hagués 
cap poble incomunicat. 
Cada poble havia de te
nir telefon, carretera i 
escola pública amb bibli
oteca. Per tant, tot el que 
es va fer va ser gracies al 
paper deIs professionals, 
tots ells enginyers, i tots 
e11s, de primer, van anar 
a 1'estranger. Rafael 
Campalans, Manuel Ra
ventós ... Eren pioners, i 
molt polivalents i acos
tumats a treballar en 
equipo Devia ser apassi
onant de dissenyar una 
escola i un cos de funci
onaris per a l' Adminis
tració catalana . • 
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