
3.p de setmana», els ha representat, amb les se
lmílies, en les situacions més corrents, que els 
's identifiquen. 
pdevila ha creat uns espais amplis, de llum dia
siguin urbans, del camp o de la muntanya, farcits 
rsonatges de tota mena. Dins d'aquests entorns 
lUen també les tres bessones fins que no prenen 
a fesomia característica i dins uns espais encara 
;implificats que a la primeria. Vestil del dibuix 
tua el caracter de ninotaire quan elllibre és per a 
com per exemple a Mireu quin monstre! de David 
la (1994). Tanmateix la seva obra sol anar associ
s infants més petits per la claredat delllenguatge 
nplica la comprensió plena del món infantil, per 
or i la capacitat sintetica i descriptiva. La seva 
.a estat, alhora, d'una gran complicitat amb el lec
ult pel seu constant poder evocador. Podeu com
'-ho a «Llapis i ... acció! Roser Capdevila dibuixa». 

oHecció de premis 

Finalista del premi Apel ·les Mestres. 1984 

d'Il·lustració de la Generalitat de Catalunya. 
Premi Moebius pel CD-ROM Jugar i aprendre. 
Nominada com a representant de l'Estat espa-
1 premi internacional Andersen d'il · lustració. 
Premi Nacional de l'Audiovisual del Departa

ie Cultura de la Generalitat de Catalunya. 2001, 

de la Comunicació Angel de Bronze de la Uni
t de Girona. 2002, Medalla Francesc Macia del 
tament de Treball de la Generalitat de Catalu
)04, Premi Germans Lleonart de la secció local 
d'Alella; Creu de Sant Jordi de la Generalitat de 
nya. 2005, Premi Trajectoria del Gremi d'Edi
. Catalunya. 2006 , Medalla d'Or de la Ciutat al 
Artístic, de l'Ajuntament de Barcelona. 2009 , 

a de Oro al Mérito en Bellas Artes, del Ministe
Cultura. 20IO, Medalla d'Honor del Parlament 
llunya. 
OII, com una manera de correspondre a l'acolli
[ue Catalunya ha donat a la seva obra i a tots els 
ns rebuts, i també com a mostra del seu generó s 
le la ciutadania, va donar més de tres mil dibui
~inals, litografies, gravats i contes a la Biblioteca 
.lunya. Allí romanen custodiats i classificats, ac
~s als estudiosos. 
mateix els visitants de l'exposició no els veuran. 
s'hi exposa és una reproducció magnífica, es
ió digital, a canee de Tinta Invisible. 

La Maneomunitat~ un projeete d~estat 

La ManeolDunitat 
el primer pas vers l'autogovern de la Catalunya contemporania 

per Albert Balcells 

A la portada de la «IHustració Catalana» del 22 d'octubre de 1911, els quatre presidents q~e redactaren les bases ~e la M~ncomunitat. Més 
endavant Prat de la Riba va dir que «sen se les delegacions [els traspassosl. la Mancomunltat, que com a personalltat ho es tot, com a poder 

no és res». 
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La Mancomunitat, fruit d'un consens molt ample 

fa cent anys 
L'any 2014 es commemora el centenari de la Manco
munitat de Catalunya, que va ser el primer organisme 
d'autogovern de Catalunya de l'edat contemporania. 
Es va crear just dos-cents anys després del desastre de 
1714. Així ho recordava el primer president de la Man
comunitat, Enric Prat de la Riba, el 6 d'abril de 1914, 
quan va ser elegit president sense rival per l'assemblea 
formada pels diputats de les quatre diputacions cata
lanes. Comen¡;ava la recuperació de la unitat admi
nistrativa de Catalunya, després de l' esquarterament 
provincial de 1833. 

La Mancomunitat havia estat un objectiu proposat 
pel catalanisme conservador liberal de la Lliga Regi
onalista, compartit pels republicans catalanistes i se
cundat pels polítics catalan s dels partits monarquics 
espanyols. Només hi havia hagut l' excepció minoritaria 
del Partit Radical de Lerroux, fort a l'Ajuntament de 
Barcelona fins al 1914- Pero fins i tot els lerrouxistes 
van acabar després col·laborant amb la Mancomunitat. 

Fou una federació voluntaria de les quatre diputaci
ons catalanes, que li anaren traspassant les competen
cies i els recursos fins a arribar a la totalitat l'any 1920, 
quan era president de la Mancomunitat Josep Puig i 
Cadafalch, que succeí Prat de la Riba quan aquest morí 
prematurament l'agost de 1917. Puig i Cadafalch, arqui
tecte i historiador de l'art eminent, dirigí la corporació 
durant sis anys, fins al 1923. Abans havia estat la ma 
dreta de Prat en materia de política cultural. Pertanyien 
tots dos al partit catalanista majoritari d'aleshores, la 
Lliga Regionalista. 

Puig no va ser un simple epígon de Prat, sinó que 
porta la corporació regional a les seves maximes pos
sibilitats, encara que no s'aconseguí que les Corts es
panyoles aprovessin el projecte d'estatut d'autonomia, 
plebiscitat pels ajuntaments catalans el gener de 1919 
i defensat a Madrid per Francesc Cambó al capdavant 
de la minoria catalana al Congrés. 

La Mancomunitat, segons el Decret del 18 de de
sembre de 1913, comportava dues menes de traspas
sos: els de les quatre diputacions i els de l'Estat, amb 
els recursos fiscals corresponents. Si els traspassos de 
les diputacions provincial s portaren a un fons comú, 
especialment benefició s per als territoris menys desen
volupats de l'interior del Principat, els traspassos del 
poder central suposaven comen¡;ar a reduir el supera
vit fiscal en favor de l'Estat espanyol i en detriment deIs 
serveis públics a Catalunya. Pero la segona dimensió, 
la descentralitzadora en favor de Catalunya, mai no la 

va portar a terme l'Estat espanyol. En el seu discurs 
inaugural de la Mancomunitat, Prat de la Riba, el 1914, 
ja havia anunciat que «sense les delegacions [els tras
passos], la Mancomunitat, que com a personalitat ho és 
tot, com a poder no és res». 

Així i tot, la Mancomunitat, que administrativament 
només va ser una superdiputació regional, va fer amb 
uns recursos insuficients una obra molt important 
durant els deu anys de la seva existencia. Tres mesos 
després de la constitució de la nova corporació catalana 
esclatava la primera guerra mundial. La destrucció de 
vides, viles i monuments a Europa contrastava amb 
la construcció a Catalunya d'una nació moderna dins 
d'uns parametres de la democracia liberal. 

L'única reforma singular de I'administració territorial 
El Decret del 18 de desembre de 1913 del Govem es
panyol, que permeté la constitució de la Mancomu
nitat catalana després de cinc anys de negociacions 
i de debat parlamentari, donava a les altres regions 
espanyoles la possibilitat de formar diputacions in
terprovincials, pero no se'n crea cap més durant tota 
l'existencia de la corporació catalana. La seva singulari
tat en refor¡;a el caracter d' organisme de transició vers 
l'autonomia política del Principat i per aixo la Manco
munitat va ser envejada i finalment liquidada, el 1925, 
per la dictadura. 

La Mancomunitat fomenta la confian¡;a en l'auto
govem i representa la contribució de la província més 
desenvolupada, la de Barcelona, al desplegament deIs 
serveis públics a les altres tres, que n'eren clarament 
deficitaries. Va reflectir el projecte de construcció na
cional del Noucentisme amb el seu ideal de Catalunya 
Ciutat, un projecte prou atractiu per a aconseguir la 
col·laboració d'intel·lectuals i tecnics que no perta
nyien al partit hegemonic. 

Perque cal tenir en compte que a l'Assemblea de la 
Mancomunitat mai no hi hagué una majoria absoluta 
i els successius consells permanents que elegí foren 
de composició plural, i malgrat aixo foren d'una gran 
estabilitat, que contrastava amb la inestabilitat aguda 
deIs govems espanyols de la mateix epoca. EIs repu
blicans autonomistes, igual que els monarquics ca
talans deIs dos partits espanyols, estigueren presents 
en l' organ de govern de la Mancomunitat, que alhora 
era la comissió permanent de la corporació quan no 
estava reunida l'Assemblea, que s'aplegava de forma 
ordinaria dues vegades cada any, a més de les sessions 
extraordinaries. 
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Puig i Cadafalch, segon president de la Mancomunitat, porta 

Una obra de la qual és hereva la Catalunya ac' 

A partir de 1907, quan Prat de la Riba fou eleg 
sident de la Diputació de Barcelona amb l'onad: 
gran coalició de la Solidaritat Catalana, es van an 
ant organismes i serveis, com ara l'Institut d'E 
Catalan s , que només tenien pIe sentit pensanl 
futura Mancomunitat, que els hereta i els desen' 
a més de crear-ne de nous. De manera que aqu 
ríode de set anys que va de 1907 a 1914 resulta d 
xim interes, encara que fou entre 1917 i 1923 q 
Mancomunitat assolí el mmm desenvolupamer 
les limitacions en que es va haver de moure. 

L'ambició de la Mancomunitat anava més en 
que efectivament va ser. Ja ho deia Prat de la R 
el seu darrer discurs d'investidura, el maig de 
«No hem fet la Mancomunitat per a tenir una D 
ció més gran, ni per a donar a l'anima catalana 1 

tit cos d'administració subordinada, secundari; 
província. Tots, anant més o menys enlla, qui 



tar a terme l'Estat espanyol. En el seu discurs 
lral de la Mancomunitat, Prat de la Riba, el 1914, 
ia anunciat que «sense les delegacions [els tras
:], la Mancomunitat, que com a personalitat ho és 
m a poder no és res». 
í i tot, la Mancomunitat, que administrativament 
; va ser una superdiputació regional, va fer amb 
~cursos insuficients una obra molt important 
t els deu anys de la seva existencia. Tres mesos 
~s de la constitució de la nova corporació catalana 
.va la primera guerra mundial. La destrucció de 
viles i monuments a Europa contrastava amb 
;trucció a Catalunya d'una nació moderna dins 
parametres de la democracia liberal. 

I reforma singular de I'administració territorial 
ret del 18 de desembre de 1913 del Govern es
, que permeté la constitució de la Mancomu
atalana després de cinc anys de negociacions 
~bat parlamentari, donava a les altres regions 
'ole s la possibilitat de formar diputacions in
rincials, pero no se'n crea cap més durant tota 
ncia de la corporació catalana. La seva singulari
·efon;a el caracter d' organisme de transició vers 
omia política del Principat i per aixo la Manco
Ü va ser envejada i finalment liquidada, el 1925, 
iictadura. 
\4ancomunitat fomenta la confianc;a en l'auto
i representa la contribució de la provincia més 

olupada, la de Barcelona, al desplegament deIs 
públics a les altres tres, que n'eren clarament 

tries. Va reflectir el projecte de construcció na
del Noucentisme amb el seu ideal de Catalunya 
un projecte prou atractiu per a aconseguir la 

'oració d'intel·lectuals i tecnics que no perta
II partit hegemonic. 
lue cal tenir en compte que a l'Assemblea de la 
munitat mai no hi hagué una majoria absoluta 
Lccessius consells permanents que elegí foren 
lposició plural, i malgrat aixo foren d'una gran 
tat, que contrastava amb la inestabilitat aguda 
overns espanyols de la mateix epoca. Els repu
, autonomistes, igual que els monarquics ca
iels dos partits espanyols, estigueren presents 
~an de govem de la Mancomunitat, que alhora 
:omissió permanent de la corporació quan no 
reunida l'Assemblea, que s'aplegava de forma 
ia dues vegades cada any, a més de les sessions 
dinaries. 

Puig i Cadafalch, segon president de la Mancomunitat, porta la corporació regional a les seves maximes possibilitats. 

Una obra de la qual és hereva la Catalunya actual 

A partir de 1907, quan Prat de la Riba fou elegit pre
sident de la Diputació de Barcelona amb ronada de la 
gran coalició de la Solidaritat Catalana, es van anar cre
ant organismes i serveis, com ara l'Institut d'Estudis 
Catalans, que només tenien pIe sentit pensant en la 
futura Mancomunitat, que els hereta i els desenvolupa 
a més de crear-ne de nous. De manera que aquell pe
ríode de set anys que va de 1907 a 1914 resulta del ma
xim interes, encara que fou entre 1917 i 1923 quan la 
Mancomunitat assolí el maxim desenvolupament dins 
les limitacions en que es va haver de moure. 

L'ambició de la Mancomunitat anava més enlla del 
que efectivament va ser. Ja ho deia Prat de la Riba en 
el seu darrer discurs d'investidura, el maig de 191T 
«No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputa
ció més gran, ni per a donar a ranima catalana un pe
tit cos d'administració subordinada, secundaria, una 
província. Tots, anant més o menys enlla, qui detu-

rant-se aviat, qui veient lluny encara el terme del seu 
ideari, tots volem per Catalunya un cos d'Estat, tots 
sentim que la voluntat popular catalana exigeix im
periosament, més o menys accentuades o atenuades, 
formes d'Estat.»' Més encara que la seva obra, que va 
ser ben fructífera, és sobretot el fet d'haver dissenyat 
un projecte nacional allo que dóna sentit a la Manco
munitat dins la historia contemporania de Catalunya. 

Des del primer moment, Prat de la Riba va for
mular en termes concrets els objectius: «Escola amb 
llibreria, telefon i carretera són tres elements que no 
han de faltar a cap poble, per humil i arraconat que 
estigui.» Uibreria volia dir biblioteca. Aquest programa 
pot semblar poc ambició s només si s'ignora quina era 
la situació real. L'any 1914, deIs 1.087 municipis que te
nia Catalunya, 518 no te ni en ni un camí veinal i no s'hi 
arribava amb carro. Només tenien telefon 38 munici
pis, els més grans. No hi havia biblioteques públiques. 
La universitaria era molt deficient. ,La construcció na-
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Cambó amb Alfons XIII a l'Exposició de 1929. El gener de 1919 Cambó havia defensat a Madrid el projecte d'estatut d'autonomia, plebiscitat 
pels ajuntaments catalans. 

cional passava per la dotació d'uns serveis públics mo
derns que connectessin tot el país. 

Deu anys després de la seva constitució, la Manco
munitat havia construit 418 quilometres de camins 
veinals i comunicat 218 pobles; havia portat el telefon 
a 372 municipis, instal·lant 5.950 quilometres de lí
nia alla on la iniciativa privada no havia considerat 
rendible arribar-hi; havia creat la Biblioteca de Cata
lunya com a biblioteca nacional i les onze primeres 
biblioteques populars en capital s comarcals, connec
tades amb la central, seguint el model anglosaxó. Per 
a servir-les es crea l'Escola de Bibliotecaríes, única a 
l'Espanya de l'epoca. 

A més, la Mancomunitat potencia l'Institut d'Es
tudis Catalans, creat el 1907 i ampliat el 19II, alhora 
que va donar valor oficial a les norrnes ortografiques 
de 1913, amb que dota el país d'una llengua escrita 
unitaria, capa<; de servir d'instrument eficient en tots 
els camps del coneixement i de base a una verítable 

cultura nacional. Després d'haver assolit la categoría 
de llengua literaria moderna, ara el catala esdevenia 
llengua apta per a l'escola i l'Administració. Malgrat 
no tenir encara l'estatut de llengua cooficial, el ca
tala va ser l'únic idioma dins la Mancomunitat. Es 
comen<;ava a superar la diglossia, proleg de la substi
tució lingüística. 

Les setze escoles tecniques i professionals de la 
Mancomunitat, des de la vespertina Escola del Tre
ball per a obrers industrials fins a la de l'Adminis
tració Pública per a formar funcionaris identificats 
amb el projecte catala, tenien 2.183 alumnes l'any 
1923, al costat deIs 1.800 alumnes oficials de la 
Universitat estatal de Barcelona. Aquestes xifres do
nen idea de les dimensions de l'obra educativa de la 
Mancomunitat, a més del seu prestigi per la qualitat 
de l'ensenyament que s'hi impartia. Alhora funda 
el primer centre psicotecnic a Espanya d'orientació 
professional. 
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Inauguració de la Biblioteca de Catalunya, el juny de 1914. 
La Mancomunitat va crear la Biblioteca de Catalunya com a b 

Es crea el Servei Meteorologic de Catalun 
lluita contra el paludisme, el tifus i la tuberculm 
més eficacia que els serveis estatals fins ales 
S'amplia i es millora la Maternitat de Barcelona i 
duí la mortalitat deis infants a carrec de la benefi, 
pública. Es modernitza el manicomi de Salt i s'a 
una gran finca de Santa Coloma de Gramenet 
crear el futur gran hospital psiquiatric públic pel 
llorar l'atenció als dements pobres, que era defici 
els manicomis no públics de l' epoca. 

Es tractava de fer allo que l'Estat espanyol no 
fet a Catalunya en el segle XIX i d'aproximal 
nivell de serveis públics deIs principal s estats 
peus a comen<;ament del segle XX. Eren poc 
rabIes tant el context internacional com l'in1 
guerra a Europa, revolució comunista a Rúss 
cens del feixisme a Italia, conflictivitat social vi, 
a la regió de Barcelona a partir de 1917 i fins a 
La Mancomunitat no hi va poder fer res, ja q 



;at a Madrid el projecte d'estatut d'autonomia, plebiscitat 

l nacional. Després d'haver assolit la categoria 
gua literaria moderna, ara el catala esdevenia 
1 apta per a l'escola i l'Administració. Malgrat 
ir encara l'estatut de llengua cooficial, el ca-
ser l'únic idioma dins la Mancomunitat. Es 
~ava a superar la diglossia, proleg de la substi
ngüística. 
setze escoles tecniques i professionals de la 
munitat, des de la vespertina Escola del Tre
r a obrers industrial s fins a la de l'Adminis
>ública per a formar funcionaris identificats 
projecte catala, tenien 2.183 alumnes l'any 

tI costat deIs I.800 alumnes oficial s de la 
sitat estatal de Barcelona. Aquestes xifres do
~a de les dimensions de l'obra educativa de la 
~unitat, a més del seu prestigi per la qualitat 
:;enyament que s'hi impartia. Alhora funda 
er centre psicotecnic a Espanya d'orientació 
ional. 

Inauguració de la Biblioteca de Catalunya, el juny de 1914. 
La Mancomunitat va crear la Biblioteca de Catalunya com a biblioteca nacional. 

Es crea el Servei Meteorologic de Catalunya. Es 
lluita contra el paludisme, el tifus i la tuberculosi amb 
més eficacia que els serveis estatals fins aleshores. 
S 'amplia i es milIora la Maternitat de Barcelona i es re
duí la mortalitat deIs infants a carrec de la beneficencia 
pública. Es modernitza el manicomi de Salt i s'adquirí 
una gran finca de Santa Coloma de Gramenet per a 
crear el futur gran hospital psiquiatric públic per a mi
llorar l'atenció als dements pobres, que era deficient en 
els manicomis no públics de l' epoca. 

Es tractava de fer ano que l' Estat espanyol no havia 
fet a Catalunya en el segle XIX i d'aproximar-se al 
nivell de serveis públics deIs principals estats euro
peus a comens:ament del segle XX. Eren poc favo
rables tant el context internacional com l'interior: 
guerra a Europa, revolució comunista a Rússia, as
cens del feixisme a Italia, conflictivitat social violenta 
a la regió de Barcelona a partir de 1917 i fins a 1923. 
La Mancomunitat no hi va poder fer res, ja que no 

tenia competencies ni en arbitratge laboral, ni en 
legíslació social ni en ordre públic. La violencia go
vemativa respongué al pistolerisme sindicalista amb 
el denominat «terror blanc». El desconcert era molt 
gran quan tingué noc a Barcelona el cop d'estat del 
capita general de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, 
el setembre de 1923. 

Tot i aquell context desfavorable, la Mancomunitat 
representa un progrés irreversible de la consciencia 
nacional catalana, que els sis anys de la dictadura de 
Primo de Rivera no aconseguiren anul·lar, de manera 
que la Generalitat, a partir de 1931, va poder continuar, 
aprofundir i ampliar l'obra de la Mancomunitat, una 
obra de la qualla Catalunya actual és encara hereva i 
deutora. En realitat, els orígens de la Generalitat ac
tual cal situar-los l'any 1914. La commemoració del 
centenari esta del tot justificada. Si 1714 va significar 
la caiguda, 1914 va significar l'inici del redrepment 
nacional catala. 
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