que sta reconstrucció va centrar la política catalaen el període posterior a la Setmana Tdgica i dula campanya de reivindicació de la Mancomunitat,
~ 19 I1 i 19 13- L'abril de 1912, Cambó s'adrec;:ad a les
~ntuts» encoratjant-Ies a culminar el procés de la
burocratització moderna: «a estudiar les qüestions
retes i participar en les funcions d'execució», a innir en «totes les funcions d'administració», perque
revolució política que no crea una burocracia infori en el seu esperit, imposada d'aquell ideal, passa i
ssa». La joventut es feia moderna en fer-se burocraentenia el missatge com la seva gran aportació políla institucionalització del catalanisme noucentista.

VenigDla financer
de la MancODlunitat

otagonisme del sector inteJoJectual

la Mancomunitat es posa en funcionament,
1de 1914, els quadres que 1'havien de gestionar esfonamentalment a punto A més, sobre un primer
; anterior d'una Escola d'Administració Pública
da per Sans i BUIgas, el 1914 mateix es posa en
:t1'Escola de Funcionaris de 1'Administració Local
)rotagonisme de J. Valles i Pujals i posterior direcIsidre Lloret. Fou concebuda com un instrument
?acitació, pero també de nacionalització de 1'apa.lrocdtic catala. L'Escola contribuid a la redacció
rojecte d'Estatut el 1918. Tot i que les seves diions foren forc;:a reduides, la simple existencia de
la indica el taranna estatista imposat a la Mancotat pels intel·lectuals de l' activisme noucentista.
tme Bofill, un deIs intel·lectuals sorgits de 1'equip
tt de la Riba i d'influencia ascendent en l'estructura
v1ancomunitat, el 1919 es va adonar de seguida de
icultats que la intel·lectualitat «burocratica» tindria
ntinuar el projecte pratia enmig de les fortes ten;;ocials del moment; així i tot, el 1919 en reivindica
:ionalitat, l'aportació d'intel·ligencia, la professio: i la idealitat en una posició equidistant entre la
;ia i el proletariat. La gent de la Joventut Naciona; toma a mobilitzar davant l'evidencia que la tensió
tI feia perillar el seu projecte estatista: idealitat, dist, preparació, sensibilitat social seran els seus mots
=. Des d'aquesta perspectiva, s'entén que aquests
=ctuals acabes sin apartant Eugeni d'Ors deIs 110cs
lts dins la Mancomunitat (1920): no podien toleitisme, la indisciplina, l'individualisme i la manca
fessionalitat burocratica del Pentarca. Caiguda la
munitat, Bofill coincidid amb Josep Pla a afirmar
,bra d'Eugeni d'Ors havia estat «benefica i opornentre havia flanquejat la de Prat de la Riba.
1

El Banc de Barcelona, víctima de la fallida borsaria de 1914, va fer fallida el 1920.

«E. Prat de la Riba fou el teoric més eminent del nacionalisme catala [... ]. Prat de la Riba fou sobretot un gran
organitzador. [... ] Pero la seva gran victoria fou la d'obtenir del govern Dato el decret pel qual es fundava la Mancomunitat de Catalunya, organisme regional que de 1914
a 1923 revela, en tots els aspectes de la seva activitat, una
competencia excepcional» [les cursives són meves].
Aquests mots de J. Vicens i Vives valoren justament
tant una etapa singular i destacable de la historia contemporania deIs Paisos Catalans com una de les nostres
figures nacionals, mitificada logicament per aquesta raó.
Pero aixo no vol dir que, com en tota cosa pública,
no hi hagi altres visions. Una, de verinosa i de segur
que falsa: la feta córrer per l'Espanya de la dictadura
militar de M. Primo de Rivera, de calúmnia de «l'Obra
feta» pels catalans.
També hi ha la d'un deIs seus artífexs, F. Cambó. En
les seves Memóries amolla, com aquell qui no res, que
J. Puig i Cadafalch (segon president de l'entitat) seguia
la línia de Prat, «fins [i tot], perque la semblanc;:a fos
major, tenint descuidades i conduides vers situacions molt
29 /

dificils les finances de la Mancomunitat» [les cursives
són meves]. Un Cambó polític; o financer?
És el judici d'una gestió mal duta o bé el d'un plantejament infactible? Més aviat podem apuntar vers
aquesta segona línia. La hipotesi a establir és que la
Mancomunitat financera era inviable congenitament.
Aquesta visió es pot plantejar amb la informació aportada per l'obra magna d'A. Balcells (amb E. Pujol i J.
Sabater) La Mancomunitat de Catalunya i l'Autonomia
(1996) i per 1'estudi de F. Cabana «L'hegemonia de la
banca estrangera (segle XX)>> (1989).

Un recorregut conjuntural inestable

La Mancomunitat de Catalunya hagué de rodar en una
etapa anormal, de grans malvestats, tant polítiques com
economiques. En part, per la política de servitud imposada per l'estat «propietari», Espanya, visceralment anticatalana. Un exemple de 191r la cita del rei a Cambó
perque eliminés de la naixent Mancomunitat la Diputació de Tarragona i, a canvi, hi posés,la d'Osca. Dallada
269
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reiterada anys després pel regim franquista, amb motiu
deIs Planes de Desarrollo. 1, també ara, al cap de cent
anys, per la «prohibició» vampírica del Govern espanyol de l' emancipació democratica de Catalunya.
L'aparellament de la Mancomunitat amb la Gran
Guerra (1914-1919) tingué, també, grans efectes financers, tant directes (paisos combatents) com indirectes
(neutrals, el cas d'Espanya). El 1914, la fallida borsaria
de Barcelona (la «matans:a») i el 1920 la crisi bancaria.
El patró or, estabilitzador del sistema monetari al món,
fou reformat el 1922. Catalunya fou activa economicament i financera en el conflicte.
La restauració europea implica grans emprestits,
deflació i, el 1923, la Gran Inflació alemanya. El 1929
eselata la Gran Fallida Borsaria de Nova York, a la qual
seguí la Gran Depressió a tot el món.
En la Conferencia de Pau de París (1919-1920), els
Catorze Punts del president T.w. Wilson deIs Estats
Units establíren un nou ordre. Entre els quals, el Principi de les Nacionalitats, que trasllada fronteres i funda
nous estats. EIs Paisos Catalans, tant perque eren neutrals com per la ignorancia de la Casa Blanca sobre la
vivas: naGÍonalitat catalana -d'exemple, la Mancomunitat-, foren marginats per Wilson.

La pobresa de la

finan~a

mancomunitaria

L'any 1914, segons Puig, la fiscalitat espanyola a Catalunya tenia els nombres següents: recaptació, dos-cents
cinquanta milíons de pessetes; despesa, dinou. Deia:
«Tenim un pressupost com el deIs estats petits d'Europa [Belgica, Holanda, Dinamarca], pero ells tenen una
acció de govem més completa.» Una valoració suau.
Catalunya, en entrar al nou segle, era un país d'incipient industrialítzació (punts, línies i petites arees),
pero la resta era endarrerida i, segons on, molt pobra.
Podia recordar, en part, la pintura que feia l' escriptor C.
Levi (Crist s'ha aturat a Eboli) del sud d'Italia, abans de
1945, on fou confinat pel feixisme de Mussolini.
La Catalunya rica era una imaginació. Com deia
Puig (1919): «Hem d'emprendre la restauració del país
amb 1'activitat deIs paisos devastats. El nostre no ho ha
estat per la guerra actual, pero ho és pels mals govems
i pels governs indiferents i hostils.»
Les diputacions, conegudes més que res per fer
camins i prestar alguns serveis, tenien, com escriu
Balcells, una despesa provincial per persona insignificant. Uur llei, propia de 1'Espanya rural, era ben
bé d'un altre món. Amb l' excepció de Barcelona, els
ingressos eren ridículs. La Mancomunitat volía capgi-

El 9 de gener de 1914, la sessió presidida per Prat de la Riba, de constitució de la Mancomunitat i aprovació del seu estatut.
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rar la mitja pobres a de Catalunya, pero no dispe
de mitjans.
Aquesta és la primera raó de la inviabilitat final
de la Mancomunitat: una incongruencia entre 1'(
tiu de foment i el pressupost ordinari (fusió deIs (
quatre diputacions). Una diferencia inabastable i
dia fer factible el «projecte restaurador» dit per P
Tot i aixo, 1'embrió d'aquesta unitat «regional» d
talunya fou un pas endavant de somni, una imat:
primer ordre. L'única mancomunitat, i ben dina;
en una Espanya arcaica, uniformada des del centrE
Calia, dones, abastar-se en una altra font de di
més assequible en principi: l' emprestit públic, pe
per l' artiele tercer de la llei.

Els emprestits amb entitats contuses

El sector financer establert a Catalunya ja era in
tant quan es programa el primer emprestit de la J
comunitat (1914), per un import de quinze miliO!
pessetes, cobert amb exit per 1'abundancia de dinel
la inversió d'engegada. Després de cinc anys de se
financera, que permeté el disseny de 1'obra que es
posava fer, s'autoritza el segon emprestit per seu
milions. Ara es tractava de posar fil a 1'agulla de d
No es podia esperar més. EIs dirigents tenien pr
molta. El problema que es planteja era el de l'ane
de bancs i caixes en relació amb la MancomUl
Consistia en la dificultat d'aquells per a aprehend
nova realitat, ben excepcional. No l'arribaven a co·
no hi creien. La veien diferent de la manera co'
presentaven els polítics. Dos mons, de cap s difer,
que no lligaven gaire.
El món polític veia elara la necessitat d'un su
fort al moment historie, transcendent, que havi;
solít, el qual ja no es podia endarrerir més. Pens;
que tenien un gran potencial endogen que els gara
Pero, també, potser, que, com tots els manllevador:
valore s sin prou tots els riscs.
El món prestador, en canvi, no se situava t
en aquella esperans:a -o futur- política i calcu
-més aviat majorava- els perills i interrogants (
nova i feble institució. Tant pel que fa als redits ]
odies com a l'amortització posterior del capital. [
visions no cooperatives, amb dues logiques.
Ho retreu una nota privada de Prat de la R
queixant-se, ja el 1914, que la Caixa de Pension:
hagués secundat la Mancomunitat: «[ ... ] tractar
d'una entitat que viu de l'estalvi catala, és realn
una vergonya».

,obresa de la

finan~a

mancomunitaria

y 1914, segons Puig, la fiscalitat espanyola a Catara tenia els nombres següents: recaptació, dos-cents
[uanta milions de pessetes; despesa, dinou. Deia:
lÍm un pressupost com el dels estats petits d'Eul [Belgica, Holanda, Dinamarca], pero ells tenen una
) de govem més completa.» Una valoració suau.
:atalunya, en entrar al nou segle, era un país d'in~nt industrialització (punts, línies i petites arees),
• la resta era endarrerida i, segons on, molt pobra.
ia recordar, en part, la pintura que feia l' escriptor C.
(Crist s'ha aturat a Eboli) del sud d'ltalia, abans de
j, on fou confinat pel feixisme de Mussolini.
a Catalunya rica era una imaginació. Com deia
: (1919): «Hem d'emprendre la restauració del país
1'activitat deIs paisos devastats. El nostre no ho ha
: per la guerra actual, pero ho és pels mals governs
s govems indiferents i hostils.»
es diputacions, conegudes més que res per fer
ins i prestar alguns serveis, tenien, com escriu
ells, una despesa provincial per persona insigant. Llur llei, propia de 1'Espanya rural, era ben
'un altre món. Amb l' excepció de Barcelona, els
es sos eren ridículs. La Mancomunitatvolia capgi-

1

Mancomunitat i aprovació del seu estatut.

rar la mitja pobresa de Catalunya, pero no disposava
de mitjans.
Aquesta és la primera raó de la inviabilitat financera
de la Mancomunitat: una incongruencia entre 1'objectiu de foment i el pressupost ordinari (fusió deIs de les
quatre diputacions). Una diferencia inabastable impedia fer factible el «projecte restaurador» dit per Puig.
rot i aixo, 1'embrió d'aquesta unitat «regional» de Catalunya fou un pas endavant de somni, una imatge de
primer ordre. L'única mancomunitat, i ben dinamica,
en una Espanya arcaica, uniformada des del centre.
Calia, dones, abastar-se en una altra fo:qt de diners,
més assequible en principi: 1'emprestit públic, permes
per l' article tercer de la llei.

Els emprestits amb entitats confuses

El sector financer establert a Catalunya ja era important quan es programa el primer emprestit de la Mancomunitat (1914), per un import de quinze milions de
pessetes, cobert amb exit per 1'abundancia de dinero Era
la inversió d'engegada. Després de cinc anys de secada
financera, que permeté el disseny de l'obra que es proposava fer, s'autoritza el segon emprestit per seixanta
milions. Ara es tractava de posar fil a 1'agulla de debo.
No es podia esperar més. EIs dirigents tenien pressa,
molta. El problema que es planteja era el de 1'anomia
de bancs i caixes en relació amb la Mancomunitat.
Consistia en la dificultat d'aquells per a aprehendre la
nova realitat, ben excepcional. No 1'arribaven a copsar;
no hi creien. La veien diferent de la manera com la
presentaven els polítics. Dos mons, de caps diferents,
que no lligaven gaire.
El món polític veia clara la necessitat d'un suport
fort al moment historie, transcendent, que havia assolit, el qual ja no es podia endarrerir més. Pensaven
que tenien un gran potencial endogen que els garantia.
Pero, també, potser, que, com tots els manllevadors, no
valores sin prou tots els riscs.
El món prestador, en canvi, no se situava gens
en aquella esperan<;:a -o futur- política i calculava
-més aviat majorava- els perills i interrogants de la
nova i feble institució. Tant pel que fa als redits periodies com a 1'amortització posterior del capital. Dues
visions no cooperatives, amb dues logiques.
Ho retreu una nota privada de Prat de la Riba,
queixant-se, ja el 1914, que la Caixa de Pensions no
hagués secundat la Mancomunitat: «[ ... ] tractant-se
d'una entitat que viu de 1'estalvi catala, és realment
una vergonya».
31

Francesc Moragas amb Josep M. Boix, a Montserrat, el 1927.
Prat de la Riba es va queixar indignadament que la Caixa de
Pensions no hagués secundat la Mancomunitat.

Amb una conjuntura més difícil, l'emprestit de
1920 aconseguí només vint-i-nou milions dues-centes
mil pessetes. El segon factor del finan<;:ament, 1'extraordinari de 1'«emprestit», resultava arduo I, sobretot,
insuficient. Se sumava, infructuosament, al primer
factor, el del pressupost ordinari, i remarcava així la
intricada viabilitat de la Mancomunitat.
Una nota complementaria del problema de 1'emprestit -tercer factor- és la deriva feta per la Mancomunitat des de les inversions en «gran S obres», molt
costoses, vers les inversions dites «febles o blanes»,
menys dispendioses.
Era, també, passar involuntariament d'una perspectiva regionalista o nacionalista (tractar tot el territori
«en xarxa» i aprofitar-ne la sinergia) a una de localista
(<<espolsar inversions en punts» amb un «triatge territorial»). Aquesta reorientació estrategica -feta discretament i sense l'argot anterior-:-, obligada per la
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Vobra teeniea d«
per Santiago Riera i Tuebols

«Hem de procurar que aqueixes comunicaciOl
aquelles comarques catalanes de riquesa natw
(Productes, Prat de la Riba).

Obre res d'una indústria
alimentaria de Barcelona.
Algunes arees del país iniciaven
la industrialització, pero la resta
era endarrerida i, segons on,
molt pobra.

limitació financera, permeté mantenir activa la Mancomunitat, pero més pobrament.
La Caixa de Credit Comunal (creada ja el 1914)
podia haver estat un instrument financer útil per a
la Mancomunitat, pero no arriba a descloure's prou
per a actuar-hi, sobretot pel seu caracter especialitzato Segons Balcells, no hi ha cap explicació sobre per
que no arriba a crear-se una caixa general d'estalvis
que hauria pogut actuar com a tresorera global de la
Mancomunitat.
Un cas nou del geni nacional cata la

La hipotetica inviabilitat financera de la Mancomunitat
no significa que se la pugui qualificar, per a res, de
nyap polític o administratiu. Fa referencia, com s'assenyala, a l'aspecte dinerari de la seva capacitat d'acció,
de «reconstrucció», com deia Puig.
Hi havia dos condicionants, o determinants, molt
forts. Primer, un factor espanyol que podem consiFets i opinions
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derar com a «constant»: l'animadversió a un projecte
ideat i impulsat per mans catalanes que, tot i que podia
afavorir qualsevol area, fou aprovat amb una gran oposició, només per aquella raó.
Segon, la «variable» economicofinancera, que afeblí l'ambiciós objectiu nacional de capgirament de la
devastació en fonaments indispensables (en termes
usuals, «infraestructures»). Hi jugaven tant el complex
«espanyolista» deIs bancs com la imprevisible conjuntura, cíclica i especulativa, propia i interestatal.
Pero el postulat basic, tot i les traves indicades, és
el de la nova manifestació historica del «geni catala»
després de l'annexió militar de 1714 {data simbolica per
al conjunt deIs Palsos Catalans}.
Voltaire, autor de la Historia de Jenni (1775) -on recorda aquell setge de Barcelona-, digué, al seu Diccionari filosofic (1764), que hom anomena geni d'una nació
«el caracter, els costums, els talents principals, fins i tot
els vicis, que distingeixen un poble d'un altre».
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Quan Prat de la Riba va ser elegit president de la Di
ció de Barcelona l'abril de 1907 va iniciar, des del pl
moment, un pla de modemització de Catalunya
d'acord amb l'ideari del moviment noucentista del
ell era un deIs adeptes. Val a dir que aquesta modl
zació incloia sostenir, potenciar i completar la ind
alització esdevinguda durant el segle XIX, pero é
més enlla: calia crear noves xarxes de comunicació,
car estructures educatives i sanitaries i proporciOl
país nous centres culturals des d'on es potenciés e
envolupament de la cultura. En definitiva, un prog
ben dissenyat tot pensant en el futur del país.

L'lnstitut d'Estudis Catalans. La Seccló de Cii!l

Una de les decisions més importants que va pn:
Prat de la Riba essent president de la Diputació i a
que la Mancomunitat fos una realitat va ser la de •
el 1907, l'Institut d'Estudis Catalans. Es tractav

