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Els anys de la Mancomunitat
Fa un segle, mentre Europa combatia,
Catalunya assajava un govern regional
que va edificar la nacionalitat i va
difondre un esperit modern

El 6 d’abril del 1914, ara fa cent anys, es constituïa a Barcelona l’Assemblea de la
Mancomunitat, presidida per Prat de la Riba. Aquesta unificació institucional de les
diputacions catalanes va tenir en la dècada següent un impacte enorme que es va

ELS ANYS DE LA
MANCOMUNITAT
ENRIC JULIANA

Conservo a casa, com una relíquia, els mapes que va dibuixar el meu avi
a l’Escola d’Arts i Oficis de Badalona entre els anys 14 i 17 del segle passat. Un jove aprenent de mecànic en una ciutat accelerada per la
industrialització: les vies del tren, els camions Ford, les xemeneies de les
fàbriques, la CNT, els ateneus, els orfeons, l’Anís del Mono i el mar amb
el seu horitzó obert, perpetu i indiferent. El nen aprenent d’ajustador
dibuixava mapes de l’imperi austrohongarès i de la llunyana Rússia. Els
ports britànics i les mines del Ruhr. Les colònies africanes, amb una
única nació negra independent, que va deixar en color blanc: Libèria. El
Carib i les Antilles. El món immens i les comarques catalanes. Un àlbum
de Catalunya amb molt de detall. El mosaic balcànic, els Urals, les serralades ibèriques i el Montseny. Quaderns redactats en català. Artur
Martorell, director de l’escola, els ensenyava a mirar el món i a mirar-se
a si mateixos. L’apassionant geografia.

Al quadern de Rússia hi apareix la bandera blanca, vermella i blava
que aquests dies hem vist onejar, orgullosa, a la península de Crimea. A
Moscou regia el govern provisional, Kérensky maniobrava, els soviets
encara no havien pres tot el poder, i el mestre Martorell, caut, els dictava
aquestes línies als seus alumnes: “Els últims esdeveniments en aquest
gran país fan molt difícil de predir quina serà la seva evolució”. Alguns
dies sortien d’excursió per conèixer els voltants de Badalona. El món i la
ciutat. Un ensenyament modern. A l’altre costat de la frontera, a l’altre
costat de la línia del mar, Europa es dessagnava en la carnisseria més
gran de la història.
El meu avi va ser alumne d’una escola de la Mancomunitat. Mai no va
oblidar aquells anys feliços amb un mestre que els portava a la Conreria,
a jugar a pilota i a prendre nota dels arbres de fulla perenne i fulla caduca, els feia pintar de colors vius el mapa de l’Àfrica i amb tons foscos,
gairebé de negre, les zones carboníferes d’Alemanya, i els dictava una

TEMA

reflectir sobretot en la creació d’infraestructures, l’educació i la cultura. Evoquem
aquí aquell moment històric, tant el que la Mancomunitat va impulsar com
l’atmosfera social i el context cultural que va emmarcar la seva obra

ENRIC UCELAY-DA CAL

L’autonomia per si mateixa és un
desig modern, un producte directe de la centralització efectiva
que durant la primera meitat del
segle XIX van portar els vaixells
de vapor, els ferrocarrils i el telègraf de Morse, i, més endavant, el
telèfon i el telègraf sense fils o la
ràdio. L’any 1914 va veure el primer almirall al comandament
d’una flota que es va trobar sota
el control directe dels seus superiors, durant l’ocupació nord-americana de Veracruz.

ENTRE EL 1860 I EL 1914 ES VA FIXAR
UN SISTEMA POLÍTIC EUROPEU
ESTABLE, MONÀRQUIC, EN EL QUAL
ENCARA HI HAVIA ESPAI
PER A SITUACIONS ÚNIQUES
Circulació de vehicles a la confluència
de la Diagonal i el passeig de Gràcia de
Barcelona als anys vint
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prudent nota política sobre la Rússia que ja no era dels tsars. Europa
estava en guerra i a Catalunya s’assajava un ordre propi. Anys després,
l’aprenent de mecànic va veure com aquell incipient ordre català era prohibit pel general Primo de Rivera. Va assistir, anys més tard, a la seva
tornada, optimista, furiosa i republicana. I va tornar a veure com queia,
aquesta vegada amb sang. El taller on treballava va ser col·lectivitzat i
dedicat a fàbrica de munició. En acabar la guerra, el seu mestre va ser
depurat i aparcat en el servei de cementiris de l’Ajuntament de Barcelona. El mecànic el va recordar sempre amb afecte i admiració. Va conservar els quaderns en una vella capsa de cartró, va continuar ajustant metalls i durant trenta-sis anys es va encapsular. Sempre va ser poc xerraire.
La processó anava per dins. Va deixar de comprar diaris. Només llegia el
Mundo Deportivo. De la ràdio, els partits de futbol. El dia 20 de novembre del 1975 va arribar a casa amb dos diaris.
La Mancomunitat va ser un fet excepcional en un moment de fortíssi-

L’Europa del 1914 era un sistema monàrquic d’estats, amb les
excepcions de França, Suïssa i la
petita muntanya de San Marino.
En aquest panorama de poder
reial encara efectiu, hi havia espai
per a situacions úniques, fruit de
la història. La Corona anglesa,
per exemple, incloïa l’Illa de Man
i el petit arxipèlag normand que

no estaven (ni hi són ara) sota el
parlament britànic. De manera
anàloga, els reis de Sardenya de la
Casa dels Savoia van reconèixer
els drets feudals dels reietons de
Tavolara, diminuta roca a la costa
tirrena del seu domini insular (va
ser república de 1886 a 1896). Però posats a remarcar particularitats, es pot assenyalar que la mateixa Sardenya, antic regne actiu
de la Corona d’Aragó, font mateixa del rang regi dels Savoia, va
quedar fora de tota la dinàmica
del Risorgimento, ja que Itàlia
sencera, a trossos i fins al 1870
amb la conquesta de la Roma
papal, va ser annexionada i incorporada a la titularitat de l’illa,
fora d’això ignorada.
Les revolucions de 1848-1849
van ser una febre de somiejos de
tot signe promoguts per les imaginacions de professors, periodistes i gent de les anomenades
professions liberals. Però l’aspiració gairebé màgica a una Europa
de les nacions en la qual tota
circumstància, matís de Dret,
fórmula representativa o rang
històric tindrien el seu lloc harmoniós i fraternal va cedir a la
contundència brutal del poder.
Els anys cinquanta van ser temps
de reacció i de por, des de dalt i
des de baix. Els anys seixanta ho
>
van canviar tot.

ma fricció dels engranatges socials i internacionals. Enric Ucelay Da Cal i
Borja de Riquer ens ho expliquen molt bé en aquest monogràfic. De resultes de la pressió iniciada a començament de segle per la Solidaritat Catalana, la Mancomunitat va néixer amb fòrceps, després d’una successió de
maniobres i entrebancs que van posar a prova diferents governs espanyols. Els dos presidents que van facilitar el part –José Canalejas i Eduardo Dato– van morir assassinats pels anarquistes. Va néixer amb rigoroses clàusules de prevenció: mancomunitat interprovincial a efectes estrictament administratius. Amb aquests materials, Prat de la Riba, Puig i
Cadafalch i altres homes de la Lliga van aixecar els fonaments de la moderna nacionalitat catalana. Més tard, la Lliga es va espantar davant el
vigor de les vagues i el soroll de les pistoles a Barcelona. Van creure en
l’oportunitat d’un “home fort” i el general els va devorar.
Excepcionalitat, esclat, empenta i contradicció. El centenari de la
Mancomunitat ens parla de la història real de Catalunya. |
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Enric Ucelay-Da Cal
es catedràtic
d’Història de la
Universitat Pompeu
Fabra. Entre les
seves obres, ‘Macià
i el seu temps’ i
‘Contra Companys’
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Imperis, regnes
i altres estats
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Durant els anys seixanta i
setanta del segle XIX, es va estabilitzar l’Estat territorial, en el seu
patró nord-atlàntic, com a model
internacional, un disseny que va
durar fins a la Gran Guerra de
1914-1918. En general, Europa va
quedar monàrquica (amb les singularitats que això podia comportar) i les Amèriques van ser
republicanes (amb un agre debat
federalista-unitarista del qual la
guerra civil nord-americana de
1861-1865 en va ser mostra famosa).

Estabilització

L’estabilització de 1860-1879 va
ser general a Europa: durant
anys, les grans potències i els
Estats secundaris van retenir les
pautes llavors fixades. Entre el
1867 i el 1875, la Gran Bretanya
va donar forma a les seves dependències d’ultramar: les dates marquen la proclamació del Domini
del Canadà i l’Imperi de l’Índia.
Passada aquesta etapa, va començar, a mitjans dels anys vuitanta,
la petició de Home Rule (literalment el Comandament a Casa)
per a Irlanda i, en molt menor
grau, per a Escòcia.
L’Imperi alemany, constituït
el 1871 com una federació dels
Estats menors alemanys amb Prússia (sempre segons la glossa dels
professors berlinesos) era, en
l’exegesi dels acadèmics bavaresos, en veritat una confederació,

LA ‘MANCOMUNIDAD
INTERPROVINCIAL CATALANA’
ES VA SITUAR COM UNA EXCEPCIÓ
MÉS EN UN MAPA EUROPEU
D’EXCEPCIONS
amb coordinació de les forces
armades i del parlament general,
però poc més. La victòria contra
França que va potenciar la unificació dels anys 1870-1871 va
comportar així mateix l’annexió
d’Alsàcia com a territori Imperial,
o col·lectiu, amb tan desagradable
efecte sobre els seus habitants
que hi va haver una notable emigració i va sorgir un ofès regionalisme.
Els derrotats successius per
l’ascens d’una Alemanya prusianitzada es van reorganitzar com a
substància i excepció. Vençuda el
1864, deu anys després Dinamarca va reconèixer el parlament i
l’autoadministració d’Islàndia; ja,
als anys cinquanta, havia donat
cert sentit constitucional inicial a
l’assemblea a les Illes Fèroe, alho-

ra que liberalitzava el seu comerç. La Casa d’Habsburg, batuda per Prússia en sis setmanes el
1866, va establir el Compromís
Austrohongarès, o Monarquia
Dual, una règia confederació de
dues parts, si bé Hongria jugava a
ser al seu torn doble i tenia formalment una situació semblant
amb el subsidiari Regne de Croàcia-Eslavònia. En la part austríaca, els bohemis (txecs o moravians) reclamaven igual rang, sense
aconseguir-ho mai.
D'aquest cantó del Rin, després
de la cruenta i molt ignorada guerra d’Independència belga contra
Holanda de 1830 a 1839, el rei
Guillem III (coronat el 1849) presidia tant els seus dominis neerlandesos com el gran ducat de
Luxemburg, amb règim especial i
guarnició prussiana a la capital
des del 1815. El 1867, Napoleó III,
emperador dels francesos, ambicionava Luxemburg i Guillem volia
diners, però Bismarck va saber
frenar l’acord, amb el seu destacament militar i la presència del
gran ducat al Zollverein o gran
unió duanera germànica. Va ser
el primer anunci del que seria la
guerra francoprussiana, altres
desastroses sis setmanes estiuenques felices per a Bismarck; però,
davant la magnitud del desastre
francès, l’ocupació va durar fins
al 1871 i va acabar amb la unificació alemanya i l’annexió germànica d’Alsàcia com a especial territori imperial.
El 1890, en morir el cràpula rei
holandès sense descendència masculina, Luxemburg es va independitzar sota una altra branca de la
mateixa dinastia, si bé, el 1907, va
abolir la llei sàlica i va ascendir
una dona al tron gran ducal. No
va ser l’única Monarquia dual
que no va funcionar a llarg termini: a partir dels anys 1880, Noruega –mig regne del conjunt suecnoruec establert el 1814– va voler
marcar distàncies, fins que,
amb vehements amenaces de
guerra (civil?), es va arribar a una
separació pacífica el 1905, la qual
cosa va excitar sobre manera els
catalanistes.
Fins al 1879, la França derrotada va dubtar si era República o
Monarquia, però va acabar com
la nova gran excepció del mapa
de l’Europa coronada. Per evitar
la inevitable revenja francesa per
Alsàcia, Bismarck va impulsar la
III República cap a ultramar.
En primer lloc, això significava
l’ordenació territorial d’Alger, a
més de la conquesta de l’interior.
Però els colons francesos van
protestar el reconeixement de
ciutadania a jueus o musulmans
que parlessin francès; en la seva
Francesc Cambó explica al rei Alfons XIII
el projecte d’obres per a l’Exposició
Internacional del 1929
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queixa es van comparar amb els
mambises independentistes cubans. Finalment, l’Algèria francesa no va poder ser un règim més
excepcional: tres departaments
tan francesos com els de l’hexàgon, zones d’administració fiscal
autònoma i altres àrees de control
militar.
L’Imperi otomà, amb un sobirà
alhora califa dels musulmans fidels i cèsar per herència dels

rumi o romans, operava mitjançant una regla i moltes excepcions. L’illa grega de Samos, per
exemple, tenia govern i bandera
des del 1834, però reconeixia el
Gran Turc com a suzerani, paraula avui oblidada, que significa un
sobirà titular no necessàriament
efectiu. El governador otomà
d’Egipte va prendre la pauta i el
1867 es va proclamar kediv hereditari, sota el Sultà de Constantinoble.
Les Principalitats Danubianes,
Moldàvia i Valàquia, operaven
sota la mateixa regla en relació
amb la Sublim Porta, com també
feia la desobedient però principesca Sèrbia. El Príncep Domnitor
Alexandru Cuza –unificador danubià– va alliberar els esclaus (o
sigui, els roma dels romanesos,
els gitanos) i els serfs entre el
1854 i el 1856. En ser derrotat el
1856 en la Guerra de Crimea per
anglesos i francesos (i otomans),

DESPRÉS DE 1918-1919, LES GANES
DE RACIONALITZAR EL MAPA EN
‘ESTATS-NACIÓ’ DE CIUTADANS TOTS
IGUALS VAN TENIR ELS EFECTES
DESASTROSOS QUE TOTHOM CONEIX
ta– es va situar com una excepció
més en un mapa europeu d’excepcions. Després de 1918-1919,
les ganes de racionalitzar el mapa
en estats-nació compostos de ciutadans tots iguals van tenir els
efectes desastrosos que tothom
coneix. |
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va comportar l’atemptat de Sarajevo del 28 de juny del 1914 i, un
mes més tard, la Gran Guerra.
Així, la Mancomunidad Interprovincial catalana –o Mancomunitat, en clau patriòtica catalanis-
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era príncep hel·lè. Després de la
revolució turca del 1908, va aprofitar l’ocasió per unir-se a Grècia,
però sense reconeixement. Com
va passar amb Samos, no es va
poder realitzar de ple l’annexió
fins a les Guerres balcàniques de
1912-1913 i els seus tractats ulteriors, dels quals així mateix, per
pressió austríaca, va sorgir el flamant regne d’Albània.
Àustria-Hongria va ocupar
Bòsnia i Hercegovina el 1878,
com un condomini administratiu
del Ministeri conjunt de Finances
sota –per descomptat– suzerania
otomana. Amb la revolució turca
del 1908, la Monarquia dual va
assumir la sobirania directa de
Bòsnia com a provincial imperial
d’Imperi-regne, en una mena
d’imitació de l’Alsàcia alemanya.
Bòsnia va tenir el 1910 Constitució i Dieta pròpies, així que el
1911 Alsàcia va guanyar els mateixos privilegis. L’annexió bosniana
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prés les romaneses Moldàvia i
Valàquia, van ser autonomies
principesques fins a assolir una
independència reconeguda al
Congrés de Berlín del 1878. El
1881, el príncep alemany que va
reemplaçar Cuza a la Romania
unida es va proclamar rei lliure;
per no ser menys, Sèrbia va fer el
mateix, el 1882. Llavors el 1885
Bulgària va passar a ser principalitat autònoma sota un príncep
alemany, reemplaçat per un altre
el 1887 i així fins al gran canvi
turc del 1908, circumstància que
el sobirà autònom va utilitzar per
nomenar-se independent Tsar
dels búlgars. Amb l’habitual suzerania otomana, el cas més especial va ser l’Estat cretenc del 1898,
a partir de la guerra grecoturca
del 1897, quan es va establir una
intervenció administrativa multilateral de les potències (Gran
Bretanya, França, Itàlia i Rússia)
el president inicial de les quals

0

el nou tsar, Alexandre II, va imitar aquest criteri i va anul·lar la
servitud forçada a les Rússies, per
obrir així certa noció de ciutadania. Des del 1815, el tsar governava com a gran duc a l’antiga Finlàndia sueca, amb constitució
pròpia, i com allà no es va qüestionar el seu comandament, tal situació va arribar fins al 1918. La seva
altra corona del 1815, el regne de
Polònia, sí que es va rebel·lar, el
1830-1831 i de nou el 1863-1864,
de manera que va desaparèixer
del tot el 1867, excepte en les
aspiracions dels moltíssims nacionalistes polonesos. Gràcies a
aquesta obertura oriental, Prússia
es va llançar, des del 1862 sota la
direcció política de Bismarck, a
transformar les Alemanyes. Després d’apostar a la carta francesa
el 1859, la Casa de Savoia va aconseguir la relativa creació d’Itàlia
en seguir la llum prussiana.
Sota el Sultà, Sèrbia, com des-

Claus d’una negociació

La llarga gestació de la
Mancomunitat de Catalunya
Borja de Riquer és
catedràtic d’Història
a la Universitat
Autònoma de
Barcelona. El seu
últim llibre és
‘Alfonso XIII y
Cambó’

BORJA DE RIQUER I PERMANYER

Gairebé dos segles hagueren de
passar des de la desaparició de la
Diputació del General, el 1716, perquè Catalunya tornés a disposar
d'una institució representativa de
tot el país, la Mancomunitat. La crisi del 1898 i la irrupció del catalanisme en la política espanyola, a
partir del 1901, foren els elements
bàsics que possibilitaren aquest
canvi. A principi del segle XX s'inicià una conjuntura històrica que
Javier Tusell va qualificar com la
“catalanització” de la reforma de
l'Estat, pel fet que serien les de-

mandes catalanes les que provoquessin els principals debats parlamentaris i l'elaboració de les més
significatives propostes de reforma de la centralista administració
espanyola. En efecte, ja el 23 de
març de 1904, tres diputats catalanistes, Albert Rusinyol, Lluís
Domènech i Montaner i Leonci Soler i March, van demanar que dins
el projecte de llei de reforma de
l'administració local que preparava el govern d'Antonio Maura s'inclogués el dret de les diputacions
provincials a mancomunar-se.
El novembre de 1906, en plena

eufòria de la Solidaritat Catalana,
tingué lloc a Barcelona la primera
assemblea de Diputacions espanyoles. Enric Prat de la Riba, aleshores
només diputat provincial, hi plantejà, i fou acceptat, que les diputacions provincials veïnes poguessin
mancomunar-se per gestionar els
seus serveis. Un any després, el
juny de 1907, la segona assemblea
de Diputacions espanyoles, que tingué lloc a Sevilla, en un moment
en què s'encetava el debat parlamentari sobre la llei de reforma de
l'administració local de Maura,
aprovà la proposta de Prat d'incor-

porar a aquesta llei el dret de les
diputacions a mancomunar-se.
El debat parlamentari de la llei
fou llarg, atès que el Congrés no
l'aprovà fins al febrer de 1909 mentre que el Senat no començà a discutir-la fins al maig del 1909. La
greu crisi política d'aquell estiu,
provocada per la Setmana Tràgica,
fou seguida per la dura campanya
en contra d'en Maura que provocà
la seva caiguda i el retorn dels liberals al govern, l'octubre de 1909.
La llei només havia estat aprovada
pel Congrés i, a més, la seva discussió havia provocat la divisió de la
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VAN SER DEMANDES CATALANES LES
QUE VAN PROVOCAR ELS PRINCIPALS
DEBATS I LES PROPOSTES
MÉS SIGNIFICATIVES DE REFORMA
DE L’ADMINISTRACIÓ ESPANYOLA
més espanyolistes del Congrés
(conservadors de Maura, republicans unionistes i radicals, i fins i
tot alguns liberals, com Moret i
Alcalà Zamora). Això obligà que
alguns diputats catalans (Cambó,
Pere Corominas i el liberal Alfons
Sala) defensessin amb entusiasme
el projecte de Canalejas, que finalment fou aprovat pel Congrés el 17
d'octubre de 1912. Més problemes
hagueren al Senat, donat que el mateix president d'aquesta cambra, el
vell líder liberal Eugenio Montero
Ríos, es mostrà totalment contrari
al projecte de Canalejas per considerar-lo “incompatible con los sagrados y permanentes intereses de
nuestra Patria” (carta de Montero
a Canalejas, de 20 d'octubre de
1912). Un fet inesperat, però, vin- >

19.00 h. Continua el 16è Curs sobre la creació literària i l’edició “Com neix un llibre”. El termini d’inscripció va finalitzar
al desembre.
19.00 h. Presentació del llibre “Res a perdre”, de Gemma Solsona.
19.00 h. Presentació de la col·lecció de llibres “Beach books”, de Marta de Diego, Rosana Ample, Olivia Hardey i Mónica López.
19.00 h. Presentació del llibre “La refundació de la democràcia”, de José Vicente Mestre.
19.00 h. Sala 2. 3r Club de lectura El Corte Inglés, a càrrec de l’escriptor Jordi Llavina. Inscripcions prèvies a triviumgc.com.
Presentació del llibre “Lo que la oscuridad esconde”, de Roberto Mondéjar Escolano.
19.00 h. Presentació del llibre “La felicidad a la vuelta de la esquina”, de Pedro Martínez Ruiz.
19.00 h. Presentació del llibre “Las guerras de Elena”, de Marta Querol.
19.00 h. Conferència “Mis 178 países, contando el mundo en femenino”, a càrrec de la periodista Rosa M. Calaf.
Ho organitza Barcelona Travel Bloggers.
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19.00 h. Presentació del llibre “La crisi des de la trinxera”, de Joan Vila, a càrrec del director d’informatius de la SER a Catalunya,
Ramon Iglesias, i del president de PIMEC, Josep González.
19.00 h. Inauguració de l’exposició “Treballs guanyadors del 2n. Concurs interescolar de dibuix tintinaire”.
Es podrà visitar fins al 2 de maig.
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9.30 a 21.30 h. Celebra Sant Jordi a El Corte Inglés! Tots els llibres amb el 10% de descompte i una rosa de regal. Amb la
presència d’escriptors de renom i la signatura de llibres als centres d’El Corte Inglés (consulta’n els horaris a www.elcorteingles.es).
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19.00 h. Conferència “Cuida el teu cor”, a càrrec d’experts nutricionistes de Danone.
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19.00 h. Presentació del llibre “Los bombardeos de Barcelona”, de Juan Sisinio Pérez, Xavier Torres, Joaquim Nadal,
Manuel Santirso i Josep Pich Mitjana.
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19.00 h. Cafè Filosòfic i Fil·lomania “El triunfo de los mediocres”, moderat per filòsofs de l’AFPC, Associació de Filosofia
Pràctica de Catalunya.
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19.00 h. Presentació del llibre “Con licencia para amar”, d’Óscar Janot.
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Divendres 11
25

Dissabte

Salmerón... En Canalejas està incondicionalment ab nosaltres. La
nostra lleialtat el té sorprès perquè
és, pera ell, cosa desacostumada...
Els diputats canalejistes –els nostres majors enemics d'ahir– son
ara uns catalanistes furiosos” (carta de F. Cambó a Lluís Duran i Ventosa de principi de juliol de 1912).
Els atacs més ferotges al projecte de llei vingueren dels sectors

2

Dimecres 16

Dijous

TEMA

missió de les quatre diputacions catalanes, acompanyada d'alguns diputats i senadors, lliurà el projecte
a Canalejas, que l'acollí amb simpatia i va prometre fer-lo seu. Canalejas havia passat del recel inicial
envers el catalanisme, com la gran
majoria dels dirigents del partit
liberal, a comprendre que no es
tractava d'un moviment separatista sinó més aviat d'un regeneracionisme regionalista. Cinc mesos després, el 25 de maig de 1912, Canalejas presentà a les Corts un projecte de llei de Mancomunitats que
només recollia una part de la petició catalana. Les diputacions podrien mancomunar-se per a fins exclusivament de les competències
que ja tenien, és a dir, no hi hauria
cap delegació de serveis de l'administració central. Per Canalejas la
descentralització era una forma de
potenciar la participació ciutadana
en les administracions més properes, un signe de democratització i
de major eficàcia, però de cap manera podia ser un element que
qüestionés la sobirania espanyola.
Tot i això, els diputats de la Lliga,
principalment Francesc Cambó,
que era membre de la comissió parlamentària encarregada de dictaminar aquest projecte de llei, acceptaren la proposta governamental, considerant-la un primer pas.
El 28 juny de 1912 començà el
debat al Congrés. Cambó estava
força esperançat, com ho reflectia
en un carta a Lluís Duran i Ventosa: “En Canalejas va parlar de
Catalunya y de les nostres aspiracions, amb un cariño y un entusiasme que may hauria igualat en
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Solidaritat Catalana, a causa de la
voluntat de Maura, amb el suport
de Francesc Cambó i la Lliga, d'introduir el sufragi corporatiu.
José Canalejas, nou president
del govern des del 9 de febrer de
1910, imposà el seu lideratge dins
del partit liberal perquè proposà
un ambiciós programa de reformes que incloïa també la de l'administració local, tot donant prioritat
a les diputacions i a la possibilitat
de constituir mancomunitats. Això
va sorprendre l'opinió pública,
atès que Canalejas s'havia oposat
durament a l'anterior llei de Maura. Enfront d'aquesta nova situació, els catalanistes de la Lliga Regionalista endegaren una nova
tàctica: refer la unitat política de la
Solidaritat per una altra via, la de
reivindicar i controlar el poder local a Catalunya (diputacions i ajuntaments). Prat de la Riba ho escriurà l'any 1915 ben clar: calia anar
“cap a una nova Solidaritat, menys
aparatosa, però més sòlida i fecunda”. El 30 de maig de 1911, la Diputació de Barcelona, presidida per
Prat de la Riba, aprovà una declaració que demanava la creació d'un
organisme comú de les quatre diputacions catalanes. El mateix
Prat fou l'encarregat de redactar
un avantprojecte de Bases per a
una Mancomunitat que rebria el
suport dels diputats de la Lliga Regionalista, dels nacionalistes de la
Unió Federal Nacionalista Republicana, de la majoria dels dinàstics
–conservadors i liberals– i dels carlins: només els lerrouxistes s'hi
oposaren.
El 8 de desembre de 1911 una co-

Mestres, Agustí Riera, Prat de la Riba,
Josep Maria Espanya, Alfred
Perenya i Lluís Ferrer i Barbarà
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ra a dreta, drets, Romà Sol, Francesc
Bartrina, Francesc Carbó, Martí Inglès,
Lluís Argemí, Anselm Guasch i Lluís Duran i
Ventosa; asseguts. Antoni Estivill, Josep
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Prat de la Riba el 6 d’abril de 1914, després de ser elegit president de la Mancomunitat, amb els membres del Consell
Permanent de la nova institució. D’esquer-

5, 12 i 26

19.00 h. De Sant Jordi a Sant Jordi. Tertúlia literària entre Vicenç Pagès, guanyador del Premi Sant Jordi 2013,
amb “Dies de Frontera”, i Màrius Serra, Premi Sant Jordi 2012, amb “Plans de futur”.
19.00 h. Presentació del llibre “Dietari d’El Foraster”, de Quim Masferrer.
19.00 h. Conferència “Disfrutar del sol con seguridad”, a càrrec de Jaume Escurín, de Pharma Group.
12.30 h. Continua la 15a temporada dels “Dissabtes de conte” d’El Corte Inglés. El primer dissabte del mes, Recull de contes,
de Tian Cusidó. El dia 12, Històries dolces i atrevides, amb Sara Fuente, i el 26 sessió de titelles amb la Companyia Rondallaire
i Llegendes de bèsties i valents. Com en la resta d’activitats de la sala, l’entrada és gratuïta i la capacitat de la sala, limitada.

Entrada gratuïta. Capacitat limitada
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> drà a entorpir el normal procés
d'aprovació del projecte pel Senat:
el 12 de novembre el president del
govern José Canalejas era assassinat a Madrid. La desaparició del
polític espanyol que més s'havia
compromès amb els catalanistes
va fer que el projecte de llei de
Mancomunitats es paralitzés. El
nou president del govern, el també
liberal Álvaro de Figueroa, comte
de Romanones, com que no tenia
ni la autoritat moral ni la capacitat
de convenciment del seu predecessor, retardà set mesos la discussió
de la llei al Senat, fins al 3 de juny
de 1913. Malgrat que els enfrontaments entre les fraccions liberals
bloquejaren la discussió i que el

LA MANCOMUNITAT VA PERMETRE
QUE LA GENERACIÓ NOUCENTISTA
MOSTRÉS QUE ERA CAPAÇ
DE COMBINAR IMAGINACIÓ POLÍTICA
AMB EFICÀCIA ADMINISTRATIVA
vell Montero dimití de la presidència del Senat, en senyal de protesta, finalment el 10 de juny de 1913,
el Senat aprovà l'article primer de
la llei per 111 vots a favor –98 d'ells
liberals– i 97 en contra –60 conservadors i 37 liberals–. Era, de tota
manera, una derrota moral de Romanones atès que la llei havia dividit el partit del govern. I de nou
s'aplaçà el debat parlamentari sobre la resta de la llei fins després
de l'estiu.
A la tardor els partits catalans
passaren a l'ofensiva i endegaren
una campanya de protesta i de mobilització ciutadana que culminaria el 24 d'octubre de 1913 en una
Assemblea Catalana, una reunió
dels parlamentaris (diputats i senadors) i dels diputats provincials de
totes les adscripcions polítiques llevat dels lerrouxistes. Allà s'acordà
demanar al govern què, donat que
les Corts no acabaven d'aprovar la
llei, dictés un decret facultant les
diputacions que ho volguessin a
mancomunar-se. Aquesta demanda va rebre, a més, l'adhesió de la
gran majoria dels ajuntaments de
Catalunya, 990, que representaven
el 95,7 per cent de la població del
país. Aquella mateixa tarda, una
gran manifestació popular –més
de 100.000 persones– va recórrer
els carrers de Barcelona donant suport a la demanda dels parlamentaris catalans. L'endemà, però, es
produïa un altre fet inesperat: el
suïcidi polític del govern Romanones. En efecte, en el curs de les discussions al Senat, Romanones va
perdre una votació de confiança,

ELS ANYS DE LA
MANCOMUNITAT:
LA GESTACIÓ

per 102 vots a favor i 107 en contra,
i es va veure forçat a dimitir. De
nou la indignació i el pessimisme
s'apoderava dels polítics catalans.
La formació d'un nou govern,
presidit ara pel conservador Eduardo Dato, el 27 d'octubre, va oferir
una nova oportunitat. Dato volia
consolidar-se com a cap dels conservadors atès que per decisió reial
havia desplaçat de la direcció del
partit a l'intransigent Maura, que
es considerava imprescindible. Dato necessitava, per tant, solucionar
de manera ràpida el plet de la Mancomunitat i evitar que hagués més
agitació a Catalunya. Immediatament començaren les converses entre els diputats de la Lliga i el nou
president respecte a la demanda
de l’Assemblea Catalana.
Es tractava de convèncer Dato
que elaborés un decret llei possibilitant la creació de les mancomunitats amb l'argument que els conservadors ja havien votat a favor a la
creació de les mancomunitats
l'any 1909 i que els liberals també
ho havien fet el 1912. Una carta de
Cambó a Prat de la Riba, del 28
d'octubre de 1913, ens ho explica així: “En Ventosa ha vist a n'en Dato
i li ha proposat aquesta solució
com a únic medi d'evitar una forta
agitació a Catalunya. En Dato li ha
acceptat en principi, demanant-li,
que li donéssim per escrit nostre
projecte per a poder-lo ell consultar amb Sánchez Guerra i altres ministres”.
Ara bé, la possible creació d'una
Mancomunitat de Catalunya provocava dubtes fins i tot en el mateix Alfons XIII, com es va manifestar en una conversa privada que
el monarca tingué amb Francesc
Cambó aquell octubre de 1913. La
pintoresca proposta del rei de construir una mancomunitat sense la
província de Tarragona i amb la inclusió de la d'Osca mostrava fins a
quin punt la creació d'una institució catalana, encara que només fos
administrativa, despertava grans
reticències. I també reflectia la
gran ignorància del sobirà en qüestions històriques.
S'hagué d'esperar fins al 18 de
desembre de 1913 perquè el rei signés el decret, publicat l'endemà,
Globus aerostàtic als jardins del Turó Park
de Barcelona que en elevar-se remolcava
un avió en miniatura (1914)
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que autoritzava les diputacions
provincials a mancomunar-se per
a fins exclusivament administratius i sense cap capacitat legislativa ni sobirana. Feia poc més de dos
anys que els comissionats catalans
havien presentat al govern de Madrid la petició de poder constituir
una mancomunitat catalana. El 26
de març de 1914 el govern Dato
aprovà l'estatut de funcionament
de la Mancomunitat de Catalunya
que havia estat redactat per Prat i
acceptat conjuntament per les quatre diputacions catalanes. I finalment, el 6 d'abril de 1914 es constituí l'Assemblea de la Mancomunitat al Palau de la Generalitat. Enric
Prat de la Riba fou elegit president
del nou organisme català amb vuitanta vots a favor, cap en contra i
sis en blanc. S'iniciava així una
etapa important de la vida política
catalana en la qual homes d'ideologies diverses treballarien junts per
tal de fer una tasca útil per a la
col·lectivitat.
Només les quatre diputacions
catalanes varen fer ús del decret
llei de mancomunitats. Hagueren
alguns intents fallits de fer-ne a
l'Aragó, a Castella i, sobretot, a Galícia, el 1918. El llarg plet que portà
a la creació de la Mancomunitat va
tenir notables repercussions dins
la vida política espanyola i catalana. Dins l'espanyola mostrà com la
qüestió catalana podia esdevenir
un element fonamental per a la di-

visió interna dels partits dinàstics:
des d’aleshores el partit liberal restaria definitivament fragmentat en
tendències –centralistes de García
Prieto, gendre de Montero Ríos, romanonistes, albistes, etcètera–,
mentre que en el camp dels conservadors serà també un element important en la consolidació de la
fractura entre els datistes i els mauristes. A més, la qüestió catalana
havia estat una clara mostra del tacticisme extrem amb què actuaven
els polítics espanyols. Canalejas
fou, sens dubte, qui s’ho va prendre més seriosament, fins al punt
de fer de la llei de Mancomunitats
una qüestió de confiança i d'autoritat dins del seu partit. En canvi, Romanones naufragà totalment. Dato, que havia estat a favor de les
mancomunitats el 1909, i que després havia votat en contra el 1912,
finalment serà qui promulgui el decret llei.
Per raons diferents, tots veien la
necessitat d'incorporar els catalanistes al sistema polític espanyol a
base de fer alguna concessió. I pel
que fa a Catalunya, la constitució
de la Mancomunitat, com s'explica
amb deteniment en altres articles,
va permetre que la generació noucentista encapçalada per Prat mostrés que era capaç de combinar
imaginació política amb eficàcia
administrativa, dins d'un ambiciós
projecte de nacionalització de Catalunya. |

JAVIER MORENO LUZÓN

Entre la seva obertura el 1914 i el
cop militar del 1923, que va preparar el seu desmantellament un
parell d’anys més tard, la Mancomunitat de Catalunya va representar un doble paper polític. D’acord amb els plans del catalanisme conservador de la Lliga Regionalista, al qual pertanyien els seus
principals dirigents, la primera
institució oficial d’àmbit català en
l’època contemporània es va dedicar a dur a terme dues tasques
complementàries: la construcció
nacional i l’assoliment d’alguna
forma d’autogovern dins de l’Estat espanyol. Cap a dins, va provar d’articular el territori, va fomentar el desenvolupament econòmic i, sobretot, va promocionar
la llengua i la cultura catalanes.

Cap enfora, i de cara a l’escena
política espanyola, va servir per
donar curs a les reivindicacions
nacionalistes, en especial als intents d’obtenir un estatut d’autonomia. Tot això li va donar una
rellevància indiscutible al llarg
d’aquella dècada, marcada a Espanya per la crisi de la monarquia
constitucional i per l’impacte de
la Primera Guerra Mundial.
Encara que es tractava tan sols
d’un òrgan administratiu destinat
a coordinar les tasques de quatre
diputacions provincials, aliè en
principi a iniciatives de gran
abast, la Mancomunitat va abordar empreses molt ambicioses. La
major part responia a l’ideari regeneracionista del moment, que
propugnava millores en les infraestructures, reformes locals que

EL REI ALFONS XIII S’INCLINAVA
PER FER CONCESSIONS
ALS REGIONALISTES A FI
D’EVITAR EL SEU DESBORDAMENT
PER L’ESQUERRA
el xoc entre dues legitimitats contraposades: cara a cara, les Corts
espanyoles i els representants
plebiscitaris de Catalunya. Les
amenaces revolucionàries es van
emportar aquells debats i la Mancomunitat va tornar a les seves
tasques quotidianes. En el balanç
de les seves activitats, els èxits en
la construcció nacional van compensar els fracassos en la recerca
de l’autogovern, que va haver
d’esperar temps millors. |
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és catedràtic
d’Història
a la Universidad
Complutense
de Madrid

s’iniciés un procés constituent,
malgrat el desafiament de l’assemblea de parlamentaris a l’estiu de
1917, però va viure amb entusiasme el final del torn entre conservadors i liberals, un moment carregat d’oportunitats.
On es va veure de forma més
clara l’empremta de l’organisme
regional va ser en les manifestacions a favor de l’autonomia, encoratjades pel principi d’autodeterminació dels pobles que va
imposar la victòria aliada en la
contesa mundial. Entorn de l’armistici, a la tardor de 1918, la
Mancomunitat va consultar els
municipis catalans i va confeccionar unes bases autonòmiques
que es van presentar al govern:
en elles s’esbossava un poder català sobirà, només limitat per les
facultats que deixaven a les autoritats estatals.
La conjuntura, tant en el pla
internacional com en l’espanyol,
semblava favorable a l’autonomia,
reclamada enmig de trucades
al president nord-americà
Woodrow Wilson, campió de les
nacionalitats. Algunes faccions
dinàstiques i el rei Alfons XIII
s’inclinaven per fer concessions
als regionalistes a fi d’evitar el
seu desbordament per l’esquerra.
Una comissió monàrquica va dissenyar un estatut i la Mancomunitat va expandir les seves bases de
forma moderada, amb un parlament bicameral i un governador
nomenat per Madrid. Però el sobtat reforçament del nacionalisme
espanyol i la intransigència dels
catalanistes, que es van negar a
admetre una altra cosa que no fos
la ratificació del projecte aprovat
per delegats municipals, van fer
impossible el pacte. Al final, la
clau del desacord es va trobar en
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Construir la
nació, aconseguir
l’autonomia

acabessin amb les corrupteles
caciquistes i una educació pública
decent, eix del progrés col·lectiu.
Així, va estendre ferrocarrils i
línies telefòniques, va formar funcionaris municipals i mestres i va
impulsar ensenyaments tècnics.
Però la seva obra es va notar de
manera especial en l’afany per
definir i protegir el patrimoni
nacional, la difusió del qual havia
de catalanitzar els mateixos catalans. Si l’Institut d’Estudis Catalans, fundat per la Diputació de
Barcelona el 1907, s’ocupava de
normalitzar la llengua i de promoure’n l’ús; del mateix tronc
van sortir la Biblioteca de Catalunya, cap d’una àmplia xarxa cultural, i diverses escoles que feien
servir l’idioma autòcton. La seva
mera existència va adquirir un
gran valor simbòlic.
Les demandes catalanistes van
avançar amb la imprescindible
ajuda de la Mancomunitat, recolzada per la seva influència sobre
els ajuntaments. Durant la Gran
Guerra, que va esclatar pocs mesos després de la seva creació i
va originar una sobtada onada de
prosperitat, la Lliga va emprendre eficaces campanyes econòmiques, com les que demanaven un
port franc per a Barcelona o el
bloqueig de les mesures fiscals
que pretenien gravar els beneficis
extraordinaris portats per la neutralitat. No va aconseguir que
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El context polític espanyol
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DOS PERFILS

Retrat d’Enric Prat de la Riba,
primer president de la Mancomunitat
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Enric Prat de la Riba
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El ‘seny
ordinador’ de
la via catalana
a l’autogovern
Giovanni C. Cattini
és professor
d’Història a la
Universitat
de Barcelona

GIOVANNI C. CATTINI

Enric Prat de la Riba i Sarrà
(1870-1917) ha estat, sens dubte,
un dels personatges més emblemàtics del segle XX. Fill d’una família
de propietaris rurals, establerts a
Castellterçol, va destacar des de la
seva joventut pel seu compromís
polític amb el moviment catalanista. Als vint anys ja sobresortia com
una de les seves ments més brillants. En aquest sentit, és conegut
el discurs inaugural que va oferir
en assumir la presidència del Centre Escolar Catalanista (curs
1890-1891); un discurs que va marcar època en sentenciar que Catalunya era “l’única pàtria dels catalans” mentre que Espanya era
“només un nom indicatiu d’una divisió geogràfica” com podia serho Europa.
Secretari de la Unió Catalanista
que va convocar les conegudes Bases de Manresa per la Constitució
Regional Catalana (març de 1892),
Prat de la Riba es va doctorar en

EN LA SEVA TASCA VA SABER
ENVOLTAR-SE DELS MILLORS
INTEL·LECTUALS I PROFESSIONALS,
QUE PROVENIEN TANT DEL SOCIALISME
COM DEL REPUBLICANISME
Dret a Madrid el 1894. Aquell mateix any escrivia, amb Pere Muntañola, Compendi de doctrina catalanista, un breviari que tenia per
objectiu difondre les noves doctrines nacionalistes i que va tenir una
tirada de 100.000 exemplars.

Va ser en aquella època quan
Prat de la Riba va participar activament en el que s’ha definit com
“l’assalt catalanista” a les institucions més importants de la vida social catalana del segle XIX, amb l’objectiu de catalanitzar-les, com va
ser el cas de l’Ateneu Barcelonès o
l’Acadèmia de Jurisprudència.
El desastre de 1898 va ser fonamental per a la radicalització del
moviment catalanista. La reclamació d’un concert econòmic –que
l’arribada del general Polavieja
semblava fer possible– i la ràpida
decepció que van provocar les polítiques fiscals de Raimundo Fernández Villaverde (1899) van determinar el rebuig d’una part de la societat catalana que es va negar a pagar
més impostos (Tancament de Caixes). Prat de la Riba va impulsar llavors la fusió entre el seu Centre Nacional Català amb els industrials
de la Unió Regionalista: naixia així
la Lliga Regionalista que va tenir
un paper determinant en la política catalana fins al 1931.
El 1902 Enric Prat de la Riba va
conèixer la presó a causa de la publicació, a La Veu de Catalunya
que dirigia, d’un article titulat “Separatisme al Rosselló”. Com a
record de la presó li va quedar la
malaltia de Graves-Basedow que
el va marcar per tota la vida i va
contribuir a la seva mort prematura als 47 anys. El 1904 es va reincorporar a la política –torejant amb
l’escissió del sector republicà de la
Lliga Regionalista– i va crear un comitè d’acció política per facilitar la
direcció del partit en el qual ell assumia la política del conjunt de
Catalunya, Lluís Duran i Ventosa
la política a Barcelona i Francesc

Cambó el càrrec de les relacions
amb les Corts.
Els èxits del catalanisme en les
eleccions de 1905 i 1907 (mitjançant la campanya de denúncia dels
“Fets del Cu-Cut!” de La Veu de Catalunya i la formació de Solidaritat
Catalana) i la publicació de La nacionalitat natalana (1906) van projectar una vegada més Prat de la Riba com a referent de la política catalanista del Principat. Assumint la
presidència de la Diputació provincial de Barcelona (1907), el polític
de Castellterçol va treballar per
aconseguir el seu objectiu més agosarat: constituir un embrionari autogovern de Catalunya mitjançant
la unió de les quatre diputacions
catalanes, cosa que es va materialitzar el 1914 amb la Mancomunitat
de Catalunya. Aquest procés va
anar acompanyat d’una estatalització i creació d’infraestructures i escoles única a la resta de l’Espanya

del període, algunes d’elles pensades expressament per defensar, homologar i projectar a nivell internacional la cultura catalana, com per
exemple la creació de l’Institut
d’Estudis Catalans (1907). En la seva tasca, Prat de la Riba va saber
envoltar-se dels millors intel·lectuals i professionals catalans de l’època, i va aconseguir incorporar en
les tasques de l’embrionari govern
català personalitats que provenien
tant del socialisme com del republicanisme.
La mort, el 2 d’agost del 1917, li
va arrabassar la possibilitat de veure com bona part d’infraestructures, escoles, biblioteques i instituts
que s’havien planejat es farien justament a partir d’aquell moment.
Malgrat això, la llavor ja havia estat plantada per Enric Prat de la Riba, polític il·lustre que passaria a la
posteritat com el veritable seny ordinador de Catalunya. |
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Malgrat ser un personatge d’una
gran complexitat i rellevància en
la vida sociopolítica i cultural
catalana, Josep Puig i Cadafalch
(1867-1956) va caure en l’oblit en
el seu vessant més polític, mentre
que ha perseverat fins a l’actuali-

VA APROFUNDIR EN LA POLÍTICA
SOCIAL I EN LES INFRAESTRUCTURES,
PERÒ TAMBÉ VA PATIR FRACASSOS
COM LA GUERRA DEL PISTOLERISME
O EL SUPORT INICIAL A PRIMO
tat com a arquitecte i historiador
de l’art.
Nascut en una família de fabricants tèxtils de Mataró, Josep
Puig i Cadafalch va cursar alhora
la carrera d’Arquitectura i la de
Ciències Físico-matemàtiques, en
aquestes últimes doctorant-se en

Madrid el 1888. Militant des de
finals dels anys vuitanta en el
moviment catalanista, Puig i Cadafalch va ser un dels fundadors del
Centre Escolar Catalanista (del
qual va assumir-ne la presidència
entre els anys 1889 i 1890), va
participar en la cèlebre reunió de
Manresa i va col·laborar amb la
premsa catalanista de l’època.
A partir d’aquesta dècada, es va
donar a conèixer com a promesa
de l’arquitectura: autor d’Els Quatre Gats (1895), la casa Amatller
(1900) o la casa Macaya (1901),
entre d’altres.
En el complex onatge de la
política catalana de finals de segle, Puig i Cadafalch va seguir els
passos d’Enric Prat de la Riba i va
acabar sent regidor de Barcelona
a partir de 1902. Aquí va treballar
per deixar la seva empremta en
l’urbanisme de la ciutat i també
per impulsar la conservació del
patrimoni artístic i cultural. Va
ser diputat a Corts (1907) i Provincial (1913), sense abandonar la

seva tasca a favor de la preservació del patrimoni cultural, com
ho demostren les excavacions
arqueològiques d’Empúries.
Des de la seva joventut, i en
línia amb els cànons de l’escola
romàntica catalana que es remuntava a l’obra de Pi i Ferrer (1839),
Puig i Cadafalch es va dedicar a
estudiar el romànic català i de
manera detallada tots els seus
vestigis. El resultat va ser la publicació dels tres volums de L’arquitectura romànica a Catalunya
(1909-1918) que, escrits juntament amb els seus col·laboradors,
A. Falguera i J. Goday, li van valer el reconeixement d’expert
internacional en la matèria. L’interès per l’art romànic formava part
d’un dels grans eixos de la Renaixença que, juntament amb la revalorització de la llengua catalana,
plantejava recuperar la història
diferencial del Principat i, amb
ella, la de la seva història de l’art.
Es posava de manifest una clara
tesi política: a la unitat nacional

que hi havia a la Catalunya medieval li corresponia una llengua
nacional i un art nacional diferencials.
Des de 1913 va col·laborar activament amb Prat de la Riba i
quan aquest va morir, Puig i Cadafalch va ser elegit el seu successor, ja que, sens dubte, representava la millor opció continuista per
identificar-se i compartir el programa cultural pratià. Durant el
sexenni en què va estar al capdavant de la Mancomunitat, va aconseguir la més important recaptació de recursos de la història de
l’entitat, especialment gràcies al
traspàs de les competències de
les quatre diputacions catalanes.
Així mateix, va aprofundir en la
política social i en la construcció
d’infraestructures per a tot el
territori català. Tot i això, també
va patir fracassos, com la incapacitat de materialitzar la petició d’un
estatut d’autonomia; d’oposar-se
d’una manera clara a la guerra
social del pistolerisme; de posar fi
a la insubordinació a les files catalanistes (el naixement d’Acció
Catalana, 1922) o, finalment, el
seu suport inicial a la dictadura
de Primo de Rivera.
En vigílies del Nadal de 1923,
Puig i Cadafalch va renunciar a la
presidència de la Mancomunitat
per dedicar-se als estudis d’Història de l’Art. Aquest fet significava
pràcticament l’epitafi de la seva
carrera política: durant la República es va mantenir al marge del
regionalisme liderat per Francesc
Cambó i amb la Guerra Civil es
va exiliar. El 1942 va tornar a
Barcelona i, malgrat haver donat
suport als militars colpistes el
1936, va quedar-se sense possibilitats d’exercir d’arquitecte. En els
anys següents, Puig i Cadafalch
va reconstruir l’Institut d’Estudis
Catalans en la clandestinitat i va
lluitar fins al final a favor de l’autonomia cultural catalana a la
qual havia dedicat la seva vida. |
Josep Puig i Cadafalch, segon president de
la Mancomunitat, entrevistat per un periodista al Palau de la Generalitat el 1923
BRANGULÍ / ANC / FONS BRANGULÍ
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Gran arquitecte i historiador,
polític amb clarobscurs
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Funcionament i obra realitzada de la Mancomunitat

El dia a dia d’una obra
de govern modernitzadora
Enric Pujol
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Mancomunitat de
Catalunya i
l’autonomia’(1996)
i ‘Història de
l’Institut d’Estudis
Catalans
1907-1942’ (2002),
totes dues amb
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ENRIC PUJOL

UNA EINA D'ARTICULACIÓ DEL
TERRITORI

La Mancomunitat de Catalunya
mai no va tenir més competències
pròpies de les que tenien la suma
de les quatre diputacions provincials que la van constituir. Això va
condicionar tant el seu funcionament intern com la seva acció de
govern. Malgrat aquesta profunda
limitació, és cert que aconseguí un
paper polític molt rellevant des
d'una perspectiva simbòlica, ja que
va ser vist com una mena d'autogovern català. Així mateix, va fer
un paper molt lluït en determinats
àmbits en què sí que va tenir atribucions i va poder realitzar una
actuació de govern conjunta en tot
el seu territori competencial.
Aquest punt és d'una importància
extraordinària, ja que la divisió
provincial espanyola del 1833 ha-

via establert unes divisions administratives que desdibuixaven completament la noció que el Principat
de Catalunya fos un conjunt coherent.
EL MOTOR DEL PROCÉS

El veritable motor del procés de
creació de la Mancomunitat fou la
Diputació de Barcelona. Des del
1907, amb l'entrada dels catalanistes a la diputació i el nomenament
d'Enric Prat de la Riba com a president, l'organisme va actuar com un
autogovern de facto. Val la pena
remarcar-ho, perquè quan es fa un
repàs de l'obra realitzada, sovint es
donen dates de creació d'institucions cabdals en el tramat mancomunitari que són anteriors a la
data oficial de creació de l'entitat,
el 1914.
Dues precisions importants més
que cal fer a l'hora de referir-se a
l'acció de govern. La primera, que

el fracàs de la campanya per obtenir l'autonomia política del 1918-19
no tan sols impedí l'existència d'un
govern català pròpiament dit, sinó
que no va comportar tampoc cap
ampliació dels sostre competencial de la Mancomunitat. La segona precisió: que fins al 1920, ja amb
la presidència de Josep Puig i Cadafalch (que substituí Prat el 1917),
no es produí la transferència de
competències a la Mancomunitat
per part de totes les diputacions
provincials. Durant tot aquest període del 1907-1919, doncs, la Diputació de Barcelona fou la gran impulsora de la política mancomunitària. El 1920 marca el moment de
màxim poder de l'entitat pel que fa
a la disponibilitat d'incrementar
serveis i recursos, però aquesta potencialitat no tingué la transcendència pública esperada per la
greu situació de guerra social que
es vivia aleshores. L'adveniment

de la dictadura de Primo de Rivera, el 1923, comportà la desnaturalització de la Mancomunitat i la seva liquidació definitiva el 1925.
EL FUNCIONAMENT INTERN

El sistema de funcionament intern
de la Mancomunitat, fins i tot el
dels seus òrgans centrals de poder,
no diferia gaire del que podia ser el
d'una suma de diputacions provincials. Existia, a partir del 1914, una
Assemblea de la Mancomunitat
composta de 96 diputats provincials, dels quals 36 ho eren de la Diputació de Barcelona i 60 de la resta (20 cadascuna). En nou anys,
s'arribà a reunir disset vegades. El
mandat d'un diputat era de quatre
anys i seguia el calendari de les
eleccions provincials de tot l'Estat.
Res, doncs, d'elecció directa dels
membres de l'assemblea, com
succeeix en el cas d'un parlament
democràtic actual.
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Construcció del primer vaixell de ciment
armat fabricat a Espanya a les drassanes
de Malgrat de Mar (1917)
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L'OBRA REALITZADA

La correlació de les forces polítiques representades a l'Assemblea
explica, en bona part, la política
unitarista que seguí la Mancomunitat. Una política que també es va
poder sostenir per la mancança de
competències importants que tenia i per l'aspiració compartida,
per la majoria de forces polítiques,
d'aspirar a un ple autogovern del
qual l'organisme en podia ser l'embrió. Recordem que la Lliga Regionalista, que va ser qui va hegemonitzar tot el procés, mai no va
tenir la majoria absoluta a l'Assemblea. El 1914 representava menys
del 21 per cent i fins al 1921 no assolí el 40 per cent dels diputats. Però
era el grup més ben organitzat, cohesionat i amb més suports externs (sobretot dels partits dinàstics), cosa que explica la seva força
i el progressiu creixement en detriment de republicans catalanistes i
dinàstics.
L'altre gran organisme de poder
de la Mancomunitat era el Consell
permanent, també dit comissió
executiva, format per un president
i vuit consellers, que eren elegits
per l'Assemblea. Tot i que els membres del consell tenien responsabilitats assignades (cultura i instrucció, camins i ponts, obres hidràuliques i ferrocarrils, telèfons,
agricultura i serveis forestals, beneficència i sanitat, hisenda i política
social), en realitat, era una barreja

L'actuació de la Mancomunitat va
estar marcada per un intent de superar els dèficits que existien en
aquells moments, fruit de la inhibició de l'Estat espanyol en àmbits
claus per a la modernització del
país, sobretot en el que ara en diríem infraestructures i serveis. Es va
voler bastir un estat regional, per
tal de recuperar el temps perdut
fins aleshores. Prat anuncià aquest
propòsit ja en el moment de ser investit com a president de l'entitat,
el 1914: “Que no hi hagi ni un sol
Ajuntament de Catalunya que deixi de tenir (...) la seva escola, la seva biblioteca, el seu telèfon i la
seva carretera”. En aquells moments, dels 1.087 municipis existents, la meitat no tenien ni un camí veïnal, només 38 tenien telèfon
i no existien les biblioteques públiques. Deu anys després, la Mancomunitat havia fet 418 quilòmetres
de camins, havia comunicat 218 poblacions i havia dut el telèfon a 372
municipis.
La modernització d'acord amb
un model de caràcter plenament
industrial i urbà similar al dels països europeus més desenvolupats
no es podia limitar, naturalment,
només als sectors apuntats fins
ara. Ni tan sols en els àmbits en els
quals tenia competència. Calia
anar més lluny. Així, una limitació
molt seriosa per a la Mancomunitat va ser no tenir competències en

L’OBRA DE LA MANCOMUNITAT
VA SER UN INTENT DE SUPERAR
ELS DÈFICITS PER LA INHIBICIÓ
DE L'ESTAT ESPANYOL EN ÀMBITS
CLAUS PER A LA MODERNITZACIÓ
serció laboral de les dones, fundà
el 1915 l'Escola de Bibliotecàries,
amb un professorat selecte i un pla
d'estudis molt ambiciós.
Altres aspectes importants que
va atendre fou la realització de diferents mapes (geogràfics, geològics, agronòmics, meteorològics),
mesures per tal d'intensificar la
producció agrícola i un inici de política social que, a causa de la manca d'atribucions, resultà clarament
insuficient. |

La supressió de la Mancomunitat no es
produí en el mateix moment que el general Primo de Rivera realitzà el cop
d'Estat militar del 13 de setembre de
1923. Cal tenir present que molts dirigents de la Lliga Regionalista, i de manera especial el seu president Josep Puig i
Cadafalch, van veure amb molt bons
ulls l'adveniment del règim dictatorial.
Entre 1918 i el mateix 1923, es produí
una autèntica guerra social que tingué
Barcelona com a gran centre neuràlgic.
D'una banda, hi havia els anarco-sindicalistes i, de l'altra, la policia i els components armats del Sindicat Lliure, que
comptava amb el suport de la patronal i
del governador civil, Severiano Martínez Anido. La confrontació afectà 950
persones i va ocasionar 261 víctimes
mortals.
En un context així, la Lliga es decantà
obertament en favor de la patronal i
donà suport a la dictadura, confiant que
Primo de Rivera, que havia estat capità
general de Catalunya, reprimiria la
CNT, però que no dissoldria la Mancomunitat i respectaria el catalanisme
moderat (com va passar amb el PSOE i
la UGT, que no van condemnar el règim
i van ser tolerats per la dictadura). Però
no va ser així. Pocs dies després del cop,
el 18 de setembre, el nou règim ja va
prohibir la bandera catalana i l'ús del
català en les institucions públiques. Seguidament es van dissoldre tots els ajuntaments i es desfermà una repressió
decidida contra els polítics catalanistes
de tots els colors i contra les entitats
cíviques, de les quals 146 van ser clausurades.
Puig i Cadafalch, la vigília de Nadal
de 1923, deixà el càrrec i se'n va anar a
França. Fou substituït per Jaume Estapé, de la Lliga. Encara s'intentà cercar
una solució de compromís amb el règim, però no fou possible. El 30 de gener de 1924 es canvià la composició de
la Mancomunitat amb diputats afins al
règim i es nomenà Alfons Sala i Argemí
com a president. Un cop expulsats els
polítics catalanistes, es procedí a la depuració del funcionariat. A la Universitat industrial, foren destituïts més de
150 professors i es van suspendre organismes clau com ara el Consell de Pedagogia o l'Escola de Funcionaris de l'Administració Local.
Val a dir que Sala s'arribà a pensar
que, un cop expulsat el catalanisme polític de la Mancomunitat, es produiria un
augment de competències i de recursos
financers. Però Primo de Rivera canvià
d'actitud el març de 1925 i es decidí per
la liquidació de l'organisme. Es nomenà
una comissió liquidadora que l'estiu del
mateix 1925 va fer un informe en què
justificà la supressió per motius d'inviabilitat econòmica i per mala gestió dels
seus antics responsables. E. PUJOL
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l'ensenyament, cosa que impossibilità l'entrada de la llengua pròpia i
la catalanització dels continguts.
Però sí que intervingué en la formació de mestres i en l'opció en favor
de la renovació pedagògica. També va poder fer una actuació molt
important en els ensenyaments tècnics, des de la formació tècnico-industrial fins a la formació agrícola,
comercial i artesana. En aquest
sentit, la creació a Barcelona de
l'Escola del Treball a Can Batlló
constituí tota una fita. Fou una manera d'intentar incidir en el sistema productiu, on no tenia competències. Així mateix, creà, el 1915,
l'Escola d'Administració Pública,
per tal de formar un funcionariat
propi.
La cultura sí que entrava en l'àmbit de les atribucions pròpies. Així
que ja el 1907 es creà, des de la Diputació de Barcelona, l'Institut
d'Estudis Catalans (IEC). En un
primer moment, funcionà com un
centre de recerca de caràcter històric i arqueològic, però a partir del
1911 incorporà dues seccions més:
la de ciències i la filològica. Fou
aquesta darrera la que, gràcies a
l'impuls de Pompeu Fabra, assumí
la normativització del català. Sense l'aposta decidida de la Mancomunitat en favor de la reforma feta
per Fabra, difícilment s'hauria imposat socialment la proposta sorgida de l'Institut.
En l'àmbit de la sanitat, la prevenció i la higiene, molt desateses
fins aleshores, també realitzà una
actuació brillant. Pel que fa als centres bibliotecaris, promogué, a Barcelona, la Biblioteca de Catalunya i
creà una xarxa de biblioteques populars a les capitals comarcals (onze fins a la seva dissolució). Per poder formar el personal d'aquesta
xarxa i també com a mesura d'in-

0

entre una permanent de l'Assemblea i un govern pròpiament dit. El
president era elegit entre els consellers i, a partir del 1917, no va poder
ser la mateixa persona que el president de l'Assemblea. Només Enric
Prat de la Riba va poder acumular
els càrrecs de president de l'Assemblea, del Consell permanent i de la
Diputació de Barcelona. Els criteris d'elecció dels consellers eren
de caràcter territorial i, per tant, totes les províncies hi havien de ser
representades. Així mateix, hi havien de ser representats també els
grups minoritaris. En l'expectativa
d'aconseguir una autonomia política que mai no va arribar, és com si
s'hagués volgut potenciar una
col·laboració interpartidista, com
si es tractés d'un govern de concentració. El Consell permanent disposava de diferents comissions tècniques auxiliars com ara el Consell
de pedagogia, la comissió d'Estudis Jurídics i Econòmics, la de Sanitat i d'altres.
Tota l'administració de la Mancomunitat es podia fer cabre en
l'antic Palau de la Generalitat, on
hi havia també el personal de la Diputació de Barcelona, la Biblioteca
de Catalunya i l'Institut d'Estudis
Catalans.
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El context, més enllà de l’àmbit institucional
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SOLEDAD BENGOECHEA

En l’època de la Mancomunitat
de Catalunya, Barcelona va ser
escenari de greus tensions sociopolítiques acompanyades sovint
d’una gran violència, sobretot
entre el 1917 i el 1923. Va ser un
període que es coneix com “els
anys del pistolerisme”, uns temps
en què les cròniques ens recorden la violència dels enfrontaments entre patrons i obrers. Paradoxalment, es va arribar a
aquesta situació arran d’un esdeveniment del qual ara també es
commemora l’aniversari: la Primera Guerra Mundial.
A Barcelona, un cop passats els
primers moments d’incertesa, la
neutralitat en la contesa va oferir
a la burgesia la possibilitat de
realitzar grans negocis al sector
de l’exportació. Els encàrrecs
provenien de països en guerra, de
França sobretot. Es necessitaven
mantes per a les trinxeres, teles
per als uniformes dels soldats,
cuir per als corretjams… Però en
general, els beneficis obtinguts
no es van destinar a la indústria,
sinó que en bona mesura van
invertir-se en béns sumptuaris.
Això va fer augmentar més el
contrast ciutadà de luxe i de misèria. L’expansió, fictícia, no va tri-

LA VIOLÈNCIA DELS ENFRONTAMENTS
ENTRE PATRONS I OBRERS
VA FER QUE ES CONEGUI
AQUEST PERÍODE COM
‘ELS ANYS DEL PISTOLERISME’
gar a patir una regressió quan les
comandes van disminuir i les
limitacions del mercat interior no
li permetien absorbir la sobreproducció. Algunes fortunes improvisades van tremolar, la immigració
dels últims anys es va tornar un
sobrant humà d’adaptació difícil i,
tal com passava amb la classe
obrera autòctona, es va anar encomanant de la febre revolucionària que envaïa certes terres d’Europa. El terreny quedava abonat
perquè germinés la violència.

No sense motiu s’ha dit que a
la Barcelona del 1917 es va iniciar
una crisi semblant a la que viuria
Itàlia, una crisi que va ser momentàniament estroncada sis anys
més tard per la dictadura de Primo de Rivera. Encara que la violència verbal i el terrorisme anarquista no eren nous en la història
de la ciutat, ara començava la
utilització de l’atemptat personal
–contra patrons, encarregats i
obrers– com a tàctica constant de
pressió (entre el 1917 i el 1922 es
van comptabilitzar 809 atemptats). En aquest context s’insereix, també, el denominat terrorisme patronal. Els empresaris van
respondre a aquests atemptats
contractant els serveis de bandes
de pistolers. Es dóna la circumstància que molts eren estrangers
que van arribar a la Ciutat Comtal atrets per la seva neutralitat
en la guerra. Alguns estaven lligats a l’espionatge o al

contraespionatge internacional.
L’especulació sobre les relacions
d’aquestes bandes –capitanejades
per l’expolicia Bravo Portillo i el
fals baró de Köning– amb la patronal ha vessat cabals de tinta i ha
teixit llegendes. Unes relacions
que després es van confirmar
documentalment.
Barricades i franctiradors

L’estiu de 1917 el malestar social
i polític era evident. Els polítics
de la Lliga Regionalista (fundada
el 1901) es van mobilitzar per
aconseguir alguna reforma política d’un govern que acusaven de
no concedir-los una representació
efectiva. A l’agost, just quan va
morir el president de la Mancomunitat, Prat de la Riba, Barcelona es va omplir de barricades,
franctiradors van disparar des de
les terrasses contra les tropes i va
esclatar una vaga general. Aleshores, tant els regionalistes com els

republicans es van desmarcar de
la revolta i Barcelona va quedar a
mercè de l’exèrcit. En finalitzar la
vaga es van comptabilitzar 32
morts i 64 ferits, la majoria sindicalistes de la CNT, sindicat majoritari de caràcter revolucionari.
Molts obrers i patrons es van
refermar llavors en la convicció
que els polítics patien de la capacitat de resoldre els seus problemes i es van reiterar en la idea
d’autoorganitzar-se. Els anys que
van del 1917 al 1923 van ser una
època de crisi social, però també
política: es van constituir governs
de concentració de tots els partits
i, tot i així, hi va haver tretze
canvis de govern i trenta crisis
parcials.
A Barcelona, el 1919 va ser un
any crucial. Es va iniciar la coneguda vaga de La Canadiense
(companyia productora d’energia
elèctrica) i l’esclat d’una vaga
general de dues setmanes de

Mobilitzacions i vagues

Però l’atur va finalitzar i la patronal va haver d’assumir que al
sistema liberal encara li quedaven
forces per sortir del parany més o
menys il·lès, i que la CNT no havia estat clausurada. Poc després,
va sol·licitar a Madrid que enviessin l’home fort que necessitava:
el general Severiano Martínez
Anido, les declaracions del qual
en ocupar el càrrec de governador civil de Barcelona fan innecessari cap comentari: “He estat a
Cuba i les Filipines. Hauria de ser
a l’Àfrica. El govern m’envia a
Barcelona i treballaré com si fos
en campanya”. Sota el seu mandat es va establir la denominada
“llei de fugues” i, amb la CNT
il·legalitzada, uns nous sindicats,
els Sindicats Lliures, acusats
d’amarillistas, van experimentar
un gran creixement. Els Lliures
van ser acusats d’actuar com a
agents de la patronal, basant-se
en què molts dels pistolers a sou
que van participar en els assassinats de líders sindicals i de treballadors havien sortit d’aquesta
organització. A la Barcelona de
principis dels anys vint, entre els
anarcosindicalistes i els sindicalistes dels Lliures es va desencadenar una guerra sense treva.
Més tard, a la primavera de
1923, els sindicalistes van decretar una imponent vaga del
transport que va paralitzar la
ciutat. Martínez Anido ja no
ocupava el càrrec de gobernador,
raó per la qual, una vegada més,
els patrons es van mobilitzar.
La convicció que en una democràcia liberal, per tèbia que fos,
no era possible posar fi a la CNT,
Manifestació d’estudiants per demanar
més qualitat en l’ensenyament a la plaça
Universitat de Barcelona el 1915
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L’ALCALDE DE BARCELONA, ELS
DIRECTIUS DE FOMENT I LES CAMBRES
VAN DONAR SUPORT A LA REVOLUCIÓ
‘DES DE DALT’ DE PRIMO, QUE
NEUTRALITZÉS LA ‘DE BAIX’
mo de Rivera la va passar sense
poder dormir. Però no estava sol.
L’acompanyaven dues figures
rellevants del món polític, social
i econòmic català: Joan Antoni
Güell i López, segon comte Güell,
comte de Sant Pere de Ruiseñada
i futur tercer marquès de Comillas, i també un polític destacat de
la Lliga Regionalista. El segon,
Alfons Sala, havia fundat la Unión
Monárquica Nacional. De matinada, s’hi van unir els industrials
Domènec Sert –segon comte de
Sert, president del Foment i també militant de la Lliga Regionalista–, Jaume Cussó, Josep Milà i
Camps –els dos dirigents de la
Unión Monárquica– i el marquès
de Comillas, membre d’honor
d’aquest mateix partit polític.
Tots eren directius del Foment
del Treball Nacional.
Més tard, quan el futur dictador va fer pública la seva decisió
de prendre les regnes del poder,
va rebre el suport de l’alcalde de
la ciutat, el marquès d’Alella, i
d’altres personalitats rellevants
de l’economia i la política
catalanes. El Foment i la Federació Patronal es van sumar a les
mostres d’adhesió a Primo, així
com les Cambres Oficials i altres
corporacions. Els sometents, amb
els seus dirigents patronals al
comandament, es van afanar a
oferir-ne els seus respectes. I
Puig i Cadafalch, president de la
Mancomunitat, i els seus
consellers van donar també suport públic al general colpista
camí de Madrid. Poques setmanes abans, Puig s’havia reunit
amb Primo a la casa del marquès
d’Alella a Font-romeu i van
acordar una solució d’estatut per
a la Mancomunitat. En definitiva,
tots es van apuntar a una revolució des de dalt, que neutralitzés la
de baix. |
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els seus precs es van enfocar
en dues direccions: cap al Rei
i cap al capità general, Primo de
Rivera. En aquell moment Alfons
XIII tenia l’exemple d’Itàlia:
l’arribada al poder de Mussolini
no havia significat que caigués
la corona.
Testimonis de l’època asseguren que la nit del 12 al 13 de setembre, dia del cop d’Estat, Pri-
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obrers van protagonitzar nombrosos conflictes i atemptats, la patronal va decretar un locaut que es
va estendre del 3 al 30 de novembre de 1919, de manera parcial, i
de l’1 de setembre al 26 de gener
de 1920, ja total. Amb aquesta
mesura es pretenia destruir la
CNT, al mateix temps que el sistema liberal que la tolerava. El 14
de gener, en una reunió en la
Mancomunitat, es va donar conformitat a una declaració en què
es protestava contra la violència, a
l’un costat i a l’altre, i es va passar
més tard a convidar tots els catalans a una meditació serena sobre
el perill de l’enfonsament econòmic. Finalment, es va fer públic
que: “La Asamblea de la Mancomunitat demana al Govern que
resolgui d’una vegada la crisi d’autoritat a Catalunya, que sols pot
tenir solució justa i satisfactòria
amb la plena Autonomia, però
que ara d’una manera urgent exigeix una acció civil d’Estat…”.
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el control de la patronal, el divorci entre la vida política oficial i la
realitat social de la ciutat era un
fet. El discurs evocat per l’organització va anar reforçant una idea:
per tal que un sindicat patronal
resultés operatiu necessitava un
suport armat eficaç.
Llavors les seves mirades es
van girar cap a la figura del capità
general de Catalunya: Joaquín
Milans del Bosch. Capitania i
patronal van formar un tàndem
perfecte: per als militars, el sindicat patronal representava l’aval
financer i social que necessitaven;
per als patrons, Milans significava
la sortida de les armes. Tots dos
van aconseguir que el govern
decretés l’estat de guerra i que
milers d’obrers passessin per les
presons. La compenetració va
arribar al punt més àlgid quan va
sortir al carrer la milícia burgesa
del Sometent, liderada per membres de la Lliga Regionalista i sota
les ordres del mateix Milans.
Sota l’acusació de no reprimir
amb prou duresa, capitania i patronal van aconseguir destituir el
governador civil i el cap de policia. Junts, també, van aconseguir
fer caure el govern del liberal
comte de Romanones, que durant
aquests dies havia concedit la
jornada laboral de vuit hores
davant l’amenaça latent d’un
cop d’Estat.
Després d’un estiu en què els
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durada i van ser, en part, conseqüència de les notícies que parlaven de l’ambient prerevolucionari que es respirava a diversos
països europeus, i del triomf dels
bolxevics a Rússia, que feia créixer les esperances dels obrers.
Observant aquest context s’entén
millor la sèrie d’episodis socials
i polítics que van tenir com a escenari la ciutat. El temor que la
situació va suscitar entre els diversos sectors socials va paralitzar en sec la campanya a favor
d’un Estatut d’Autonomia, així
com els xocs de catalanistes i
militars a la Rambla barcelonina,
quan la burgesia va canalitzar les
seves energies cap a la solució del
conflicte. En aquell ambient crispat, l’elaboració d’un discurs que
parlava de fórmules integradores
–corporativisme, sindicació
obligatòria i única per a patrons i
obrers– i del projecte de la patronal de la construcció d’articular
un Sindicat Patronal Únic va resultar atractiu per a molts sectors
empresarials, que es van estructurar en la Federació Patronal
de Barcelona. Grans, mitjans i
petits industrials del tèxtil o del
metall, entre altres sectors, van
intuir que aquesta organització
podia oferir tot allò que li faltava
a una entitat com el Foment del
Treball Nacional: capacitat de
mobilització.
Quan la Federació va assumir
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Un text inèdit de Maurici Serrahima

Interpretació
de Prat i la
Mancomunitat
En plena Segona Guerra Mundial, Maurici Serrahima –advocat i escriptor– va escriure un assaig titulat Mentrestant per fornir de doctrina nacionalista els primers nuclis de la resistència catalanista contra la dictadura.
Distribuït en poquíssimes còpies mecanografiades, aquesta extensa meditació en temps de silenci –equiparable per densitat i ambició intel·lectual
només a Notícia de Catalunya de Jaume Vicens Vives i Nosaltres, els valencians de Joan Fuster– proposava una fonda intervenció política: Catalunya, poble amb una tradició continuada que el convertia en nació,
havia perdut històricament la seva consciència nacional que, en últim
terme, es manifestava arreu en un govern propi. El primer ideòleg que
havia tingut veritable consciència d’aquest desafiament, segons Serrahima, fou Enric Prat de la Riba, i la culminació del seu èxit polític havia
estat la constitució l'any 1914 de la Mancomunitat. Aquesta és la medul·la
de l'assaig, fins ara inèdit, i el següent text explicita l'alta significació històrica que la Mancomunitat adquirí en la configuració del catalanisme
contemporani.

MAURICI SERRAHIMA
HI HA ENTRE NOSALTRES UNA TENDÈNCIA
PRECISA VERS UN GOVERN PROPI. CAL
RECONÈIXER QUE AQUESTA TRADICIÓ D'UN
GOVERN CATALÀ NO S'HA PERDUT.

Hi hagué un moment que pogué
semblar el contrari. Després de
1714, la idea de la unitat peninsular
i del govern central havia guanyat
indubtablement molt terreny. La

LA POSSIBILITAT DE LLUITAR PER
UN MAJOR GOVERN PROPI PER VIES
LEGALS FACILITÀ MOLTÍSSIM LA
INCORPORACIÓ DEL NOSTRE POBLE
COMPLET AL MOVIMENT CATALANISTA
temptativa de Napoleó de constituir un govern català fou un fracàs.
És natural que així fos: el francès
no era benvist, i molts que no recordaven ja la pèrdua de Rosselló, ni
gaire la intervenció francesa en la
guerra de 1714, duien a dintre sense saber-ho una repulsió instintiva
que venia d'aquells fets –i qui sap
si de més lluny, del temps de Pere
el Gran i de Panissars–, i que els feia considerar els francesos com a

invasors per antonomàsia. De manera que el fracàs de Napoleó a voler excitar el nostre particularisme
s'explica per causes independents
de la manca de persistència de la
tradició d'un govern propi. Però,
no hi ha dubte que hi contribuí
també una certa idea inversa de solidaritat peninsular, instintiva també com la repulsió pels francesos,
però que en l'esperit dels qui lluitaven no distingia entre el fons de
particularisme que els restava i la
tendència unitària llavors ben estesa i que admeteren i fins defensaren els nostres representants a les
Corts de Cadis.
Fou aquest el punt més baix de
la trajectòria seguida per la tradició d'un govern propi. Després, al
contacte dels fets, reaparegué de
pressa. Al pròleg del Gaiter del
Llobregat, veritable manifest de la
Renaixença, si bé es considera inconvenient una independència
política, es defensa la necessitat
d'una independència cultural i lingüística. L'èxit a casa nostra del federalisme republicà n'és una altra
mostra. I així que apuntaren les primeres manifestacions concretes
de catalanisme, la paraula autonomia començà a esdevenir de domini públic i restà incorporada al lèxic corrent. Però, cal adonar-se bé

–per seguir amb exactitud la tradició del sentit governamental del
nostre poble– de la dificultat principal amb què topava la idea del govern propi. Era precisament la necessitat de lluitar amb el govern
existent. Un govern català volia dir
una subversió de les bases de l'organització política d'Espanya. Per
tant, aquells que el preconitzessin
havien de romandre –i potser indefinidament– en l'oposició. I això topava amb el sentit existent en la
nostra opinió pública, no gens revolucionària, i desitjosa d'estabilitat i
de govern.
Evidentment, després de tants
fracassos, aquesta manera de veure resultava tímida i estreta: valia
la pena de córrer el risc. Però, el
córrer indefinidament aquest risc,
si bé pot dur a la llarga a una solució –cas d'Irlanda, per exemple–,
només ho poden sostenir pobles
de temperament díscol com el que
acabem d'esmentar. El nostre poble no és així. Diuen si és el benestar, però no hem estat sempre rics
i això no ens ha canviat. Jo crec
que és aquest sentit etern del dret,
de l'ordre, de la necessitat de govern que ens feia –i ens fa– difícil
de comprendre l'eterna paradoxa
dels pobles despersonalitzats, que
és precisament aquest convertir

en acte d'oposició i de rebel·lió l'acte elementalment constructiu i
conservador de voler un govern
propi.
Sigui el que vulgui, aquest punt
de vista sembla ben confirmat per
la gran facilitat amb què els catalans ens hem agafat a qualsevol mica de govern propi que haguem pogut arreplegar, així que l'hem vist
creat de fet. Quan Prat de la Riba
creà la Mancomunitat, tots ens
adonàrem que allò, tan petitet, era
el nostre govern. És cert que Prat
realitzà des d'allí una obra de gran
governant i que adquirí personalment un gran prestigi, que es reflectí damunt de la institució; però
també ho és que molts que no comprenien l'enorme transcendència
de l'obra d'en Prat, ni pertanyien a
la seva cleda política, comprengueren perfectament que Catalunya
tornava a tenir una ombra de govern propi. I que la possibilitat de
lluitar per aconseguir un major govern propi per vies legals –és a dir,
sense rebel·lió contra el govern
existent– i d'aconseguir una autonomia per les vies que ens havien
dut la Mancomunitat ja existent, facilità moltíssim la incorporació del
nostre poble complet al moviment
catalanista. En això, com en tantes
altres coses, Prat sabé veure-hi
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La Mancomunitat, des del present

just. Allò esqueia a la nostra manera d'ésser col·lectiva. Teníem un
començament de govern dintre de
la llei i l'ordre, i això ens feia comprendre que podíem aspirar a un
major govern, aspiració de tots,
sense contrariar el fons latent d'instint governamental.
Prat de la Riba féu, amb un art
polític insuperable, els primers passos. Donà la ideologia, sense concessions de cap mena, en tota la
seva eloqüentíssima cruesa, com a
base per construir un pensament
polític nacional. Com pogué, i
gairebé sense mitjans, constituí, enfront del govern central que calia
desprestigiar, un embrió de govern propi al qual sabé fer guanyar
per si mateix un començament d'irrebatible prestigi. I després es
llançà a reforçar les bases del país,
aprofitant tot allò de què el país disposava, que, cal dir-ho, era força
important. En el terreny de la llengua i de la cultura, ja sabem el que
aconseguí: la seva obra és enorme i
indiscutible. En el terreny econòmic, sabé convertir la força industrial i comercial en una de les
bases de la política nacional, donant-li el lloc que li corresponia, el
que hauria tingut en qualsevol país
europeu del seu temps. En el terreny de l'organització, sabé crear

un organisme administratiu modèlic, i les bases per una burocràcia
d'un nou estil. Ja era molt. És a dir,
ja era la base.
Així, en morir tan prematurament, Prat deixava Catalunya armada políticament i estructurada
internament, gairebé tant com no
podia haver somiat el més optimista. Quan el bisbe Torras, en una
conversa privada, i comentant la
meravellosa idea, i gairebé pòstuma, de la creació de la Comissió
d'Educació General, digué: “Sense
en Prat, quin poble tan petit seria
el nostre!”, judicà exactament la situació. El miracle estava fet. Amb
una frase vulgar, podríem dir que
Catalunya havia donat el tomb.
Perquè, després de Prat, si bé és
aventurat afirmar que haguéssim
aconseguit una plena consciència
nacional, és indubtable que l'etapa
de la tradició merament autonòmica havia ja estat superada. És a dir,
que si en el segle XIX la massa només tenia plena consciència d'un
regionalisme localista, l'élite d'una
aspiració autonòmica, després de
Prat l'autonomisme es féu del domini públic, l'élite –que al seu volt,
i fins si es vol enfront d'ell, havia
crescut i s'havia capacitat– pogué
ja pensar en nacionalista. El progrés era claríssim, evident. |

VA SER EL SOMINI D’UNA GENERACIÓ,
EL D’UNA PLENITUD NACIONAL
COM A FONAMENT D’UNA NOVA
MORALITAT PÚBLICA GRÀCIES A
LA SEVA HEGEMONIA INTEL·LECTUAL
plenitud nacionalista. Es donaven
totes les condicions per a la constitució d’un mite generacional.
L’IEC i la Mancomunitat

Posem-hi noms. Posem-hi llibres.
El 1958 Gaziel afermava la seva
segona vida com a escriptor amb
Tots els camins duen a Roma. Memòries d’infantesa i joventut,
eren, entre altres coses, la crònica
de la seva generació i dels vincles

que ell, com a membre d’aquesta
generació, va establir amb el tramat mancomunitari: des de la
redacció de La Veu de Catalunya
–el diari portaveu de la Lliga dirigit per Prat– a l’Institut d’Estudis
Catalans –el cor cultural de tot el
projecte–. El relat de Gaziel, significativament, acabava el 1914.
Episodis semblants i molts protagonistes havien aparegut ja el
1954 a les Memòries de Josep
Maria de Sagarra, un dels cims de
la prosa catalana de tots els
temps. Autoretrat com a militant
“dels més passius i dels més innocus” de la Joventut Nacionalista
de la Lliga, va recrear millor que
ningú la xarxa juvenil que s’incrustaria en el projecte de Prat.
El llibre inclou retrats de Prat
mateix, a La Veu o fins i tot vetllant el seu cadàver, d’altres patums o un magnètic tràveling de
“l'època encara heroica” de l’Institut d’Estudis Catalans. Però Sagarra aporta, sobretot, una vivència
determinant, tal vegada l’inici de
la fi del mite: la tensió i la il·lusió
amb la qual nois com ell van viure l’Assemblea de Parlamentaris
de 1917, el desafiament liderat per
Cambó –amb l’aquiescència d’un
Prat gairebé moribund– per tal
que el catalanisme desencadenés
la crisi definitiva de la Restauració. En aquell capítol, pràcticament, es clou el temps històric
narrat al llibre.
Si l’IEC fou el nucli cultural
del tramat de Prat, el polític va
ser la Mancomunitat. Hi van anar
a raure brillants joves catalanistes
que s’havien conegut o saludat al
claustre de la universitat. Importava més la militància que el talent.
“És ben sabut que Prat de la Riba
volia atreure una part de l’elit a
les tasques administratives i pedagògiques que el nostre poble s’havia avesat a mirar amb prevenció
i menyspreu”. Ho feia constar el
novel·lista Carles Soldevila a Del
llum de gas al llum elèctric (1951),
llibre de records escrit amb prosa
finíssima. “Les oficines i les institucions de cultura de la Mancomunitat varen reunir un floret
d’escriptors, investigadors, artistes i pedagogs que no s’han tornat
a veure plegats en cap centre oficial”. El 1915 Soldevila, llicenciat
en Dret, va opositar a la plaça
d’oficial lletrat de la Mancomunitat. Amb vint-i-cinc anys prenia >
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Un dels corpus més valuosos de
la cultura del catalanisme és la
literatura memorialística que,
escrita després de la Guerra Civil
–a l’exili o a l’Espanya franquista–, va relligar la remembrança
de la pròpia vida a la consolidació
institucional del moviment catalanista. Memòries de Carles Soldevila, Josep Maria de Sagarra, Gaziel
o Claudi Ametlla. La suma que,
junt amb El quadern gris, constitueix la memòria mítica del “món
d’ahir” explicat des de l’òptica del
nacionalisme català i burgès. Records de l’època en la qual
aquells escriptors eren joves i van
treballar a les institucions que
van conformar el “tramat mancomunitari” (l’expressió és d’Enric
Pujol) que Enric Prat de la Riba
s’havia posat a teixir l’any 1907
des de la Diputació de Barcelona.
Foren els nois que interioritzaren
el judici apoteòsic que D’Ors formulà sobre Prat setmanes després de la seva mort: “El catalanisme era una elegia; l’Enric Prat de
la Riba va convertir-lo en una
tasca”. La tasca havia estat, com
profetitzà el Prat de només vint-iun anys a l’assemblea que el 1892
redactà les Bases de Manresa, la
conquesta d’institucions de governança pròpies. Per ells la Mancomunitat representava la culminació de tot aquell procés iniciat
amb la Renaixença. Per això el
final de la seva joventut el recordarien fos dins aquell moment de
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Un record mític
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> possessió del càrrec i durant
prou temps treballaria al rovell
de l’ou de la institució. Els seus
records s’acaben al mateix moment que els de Sagarra. Un altre
cas similar és el de Claudi Ametlla tal com l’explica al primer
volum de les seves esplèndides
Memòries polítiques (1963), ara
sortosament reeditades. A petició
de l’enginyer republicà Rafael
Campalans –cap del Servei
d’Obres Públiques de la Mancomunitat–, el periodista Ametlla va
rebre l’encàrrec de redactar una
memòria explicant com la Mancomunitat podia ajudar a millorar la
indústria catalana. Va ser així
com va reunir-se amb Prat, qui li
va oferir la secretaria de l’Escola
Superior d’Agricultura. Tenia
trenta-i-pocs anys. “Col·laborar a
l’obra immensa de transformar,
organitzar, enriquir Catalunya,
era un goig dels que emplenen la
vida, un deure sagrat que s’acompleix sense fatic. Un anhel, quasi
secular, frustrat sempre, esdevenia realitat”. Ametlla va sintonitzar del tot amb l’esperit de regeneració col·lectiva que caracterit-

PLENITUD I SERENOR: ELEMENTS
SEMPRE INTEGRATS AL RETRAT
FASCINAT, MAJESTÀTIC, QUE ELS JOVES
NOUCENTISTES VAN ANAR
DISSEMINANT DEL LÍDER PRAT
zava la institució. Igual que
Antoni Rovira i Virgili, designat
cap de premsa de la institució. Al
seu corprenedor per testamentari
Els darrers dies de la Catalunya
republicana, en una entrada escrita el 24 de gener de 1939, Rovira
es referia a la Mancomunitat (i a
la Generalitat) com “la concreció
de l’ideal de Catalunya”.
La clau del mite

Amb l’excepció del de Rovira,
editat a Buenos Aires el 1940 (i
reeditat enguany), els altres quatre llibres van aparèixer entre els
anys 1951 i 1963. Aleshores els
joves noucentistes s’havien convertit en vells catalanistes i el
somni de la seva generació –el
d’una plenitud nacional com a
fonament d’una nova moralitat
pública gràcies a la seva hegemonia intel·lectual– l’havia dissolt,
implacable, la dictadura franquista, que representava tot allò que
ells detestaven. Passat tant de
temps, sense un horitzó clar de
futur, identificarien els anys de
joventut amb el moment més
il·lusionador de les seves vides

ELS ANYS DE LA
MANCOMUNITAT:
EL MITE

(podríem afegir-hi també els preciosos records de Jordi Rubió
inclosos al volum Mestres, companys i amics, el novè de l’obra
completa). Era un bell refugi,
sobretot si establien, com va fer
Ametlla –com havia fet Cambó de
manera militant a les seves memòries–, una dialèctica implícita
amb la derrotada Segona República que visqueren en plena maduresa biogràfica. Cap etapa del
catalanisme contemporani els
podia semblar tan plena i serena
com la dels temps de la Mancomunitat.
Plenitud i serenor: elements
sempre integrats al retrat fascinat, majestàtic, que tots van anar
disseminant de Prat –el líder intergeneracional, en feliç expressió
de Cacho Viu–. Així ho faria també, a finals de la dècada dels seixanta, Josep Pla. Un Pla que havia estat diputat de la Mancomunitat pel districte de la Bisbal i
que traçaria de Prat un modèlic
perfil intel·lectual (presentat a
l’obra completa de Destino com
un homenot, tot i que el text formalment no ho sigui). “L’obra
d’en Prat fou extraordinària”,
digué Eugeni Xammar a Josep
Badia i així es pot llegir a Seixanta anys d’anar pel món (1974).
Sembla que no hi hagi discussió
possible. I de fet no n’hi ha, però
caldria afegir-hi un matís fonamental. Aquell que va fer notar el
qui en el seu record bategava
d’una manera més fonda i sentida
l’esperit generacional dels joves
noucentistes de la Mancomunitat.
Em refereixo al Lluís Nicolau
d’Olwer de Caliu. Records de mestres i amics, els memorables retalls autobiogràfics que el 1958 es
van publicar a Mèxic i que fa un
parell d’anys, dissortadament, van
tornar a les llibreries sense pena
ni glòria.
El llibre d’aquell membre egregi de l’IEC, escrit amb una prosa
bellíssima, conté mil intuïcions
per comprendre el desenvolupament del catalanisme des de la
Renaixença fins a l’ensulsiada
republicana. I en el retrat del seu
íntim amic Manuel Reventós, que
el va acompanyar com a director
general quan Nicolau va ser elegit
Exposició homenatge pòstum a la
pintora Lluïsa Vidal a la Sala Parés
de Barcelona l’octubre de 1919
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per Azaña ministre d’Economia
del primer govern republicà, va
deixar anar aquesta perla per
comprendre ingredients bàsics
que van fer possible el mite de la
Mancomunitat. La cita és llarga i
és definitiva. “El govern de la
Mancomunitat pràcticament no
tenia enemics a Catalunya. Ho
devia al caràcter d’àmplia col·laboració nacional que Prat li havia
donat en crear-lo, i també –cal
ésser justos– a què, exclosos de la
seva competència l’ordre públic,
les qüestions socials, la justícia,
tot allò que divideix els ciutadans
i fa odiosos els governs, la Mancomunitat tenia la sort de fer només
una tasca d’obres públiques, de
cultura, d’assistència, que tothom
rebia a mans besades. Era un govern i no ho era. Ho era, com si
diguéssim, per a les qüestions de
gràcia, no ho era per a les de justícia, i sempre podia encarnar la
protesta popular enfront de l’altre
govern, el que administrava les
coses odioses”. A l’hora de fer
memòria, els nois de Prat podien
obviar-ho. Era la seva joventut.
Tot havia convergit, doncs,

perquè germinés el mite de la
Mancomunitat. El mite de la modernització civil fusionat amb la
plenitud nacional. Sumaria fins i
tot la mort de Prat. “Mor jove
aquell a qui els déus estimen”,
repeteix Nicolau, citant els grecs,
a Caliu. A partir de l’estiu de 1917
començarien a obrir-se vies d’aigua a la unitat sobre la que havia
bastit aquella obra. Vagues i la
queixa violenta d’una part de la
societat que se sentia exclosa de
la Catalunya Ciutat del noucentisme. El final del festeig entre els
polítics i intel·lectuals que va escenificar la defenestració de Xènius.
I al final els nois de Prat, decebuts del pactisme lligaire amb
una monarquia corcada, trencaven la unitat ideològica del catalanisme impulsant Acció Catalana.
El fracàs de la República i la guerra civil interna quasi coincidint
amb la Guerra Civil espanyola
–miralls distorsionadors del relat
del passat– van fer la resta. En la
història del catalanisme el mite
de la Mancomunitat –el mite de
la unitat perduda per sempre– ja
seria indestructible. |

rupció– que s’exercia a l’Estat espanyol, sempre desinteressat en tot
allò que esdevenia més enllà del
Cerro de los Ángeles. No era sols
animadversió, era simplement ignorància. Desatenció. Incapacitat
d’imaginar-se el que és pensable.
Molt aviat les aspiracions catalanistes van iniciar el procés –més
enllà de les discrepàncies ideològiques– de reconstruir la identitat
nacional i cultural catalanes. Un
primer objectiu va ser la refundació del diari La Veu de Catalunya i,
amb l’ajut de Solidaritat Catalana,
el poder del partit de la Lliga es

consolidava, i Prat de la Riba era
elegit president de la Diputació de
Barcelona. Des d’aquí, Prat va emprendre la renovació cultural del
país que va ser possible gràcies a la
seva gestió i a la dels seus col·laboradors, que volien construir la
consciència nacional i, amb arguments positivistes, afirmar que la
nació era una cosa preexistent, expressió de la naturalesa i realització de la història.
Prat de la Riba i els seus consellers sabien que l’única forma de
realitzar i assumir la identitat catalana era a través de la reforma de

ERA UN MOVIMENT INTERCLASSISTA
I CIVIL, QUE DEFENSAVA LA UNITAT
NACIONAL I CULTURAL DE CATALUNYA
I PENSAVA QUE AJUDARIA A
LA REGENERACIÓ D’ESPANYA
la Riba, l’únic home revolucionari
de Catalunya, segons Pijoan, que
va saber construir una estructura
política amb els elements d’un país
occidental: camins, telèfons, canals, biblioteques, museus, escoles,
beneficència, sanitat, esbarjo…
Josep Pla descriu Prat com un
home perspicaç, de noble astúcia,
que reconeixia immediatament la
capacitat de les persones i hi confiava, donant-los absoluta llibertat
de decisió. Els seus col·laboradors
més directes en el camp de la cultura –Josep Pijoan, Pompeu Fa- >
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Quan en una data incerta el president del govern espanyol, Cánovas
del Castillo, va afirmar que “el nacionalismo catalán es un movimiento literario”, els que van fer
possible el renaixement de la cultura de Catalunya havien de mostrar,
i podien, que a Catalunya el moviment no es reduïa a la literatura,
sinó a la consciència de la pròpia
història i de la seva tradició humanística, a la necessitat i a la voluntat de projectar-les en un territori
propi, lluny dels avatars de la política –envilida pel caciquisme i la cor-
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LA REFORMA
DE LA CULTURA

la cultura. Per això, ben aviat, es va
crear una xarxa de beques per a estudis a l’estranger en totes les disciplines, els filòlegs Antoni Griera,
Manuel de Montoliu, Pere Barnils,
Eladi Homs, Joan Bardina i
Eugeni d’Ors van ser alguns dels
afortunats que ampliaren els estudis amb resultats excepcionals.
Malgrat l’exabrupte de Cánovas, en alguna cosa tenia raó, ja
que els intel·lectuals (pensadors,
poetes, narradors, científics) eren
els més atents a les transformacions que es realitzaven i els més
sensibles a les manifestacions que
s’havia fet de la literatura, l’art i el
pensament des de l’edat mitjana.
Era un moviment interclassista, civil i –lluny de qualsevol partidisme– afirmava i defensava la unitat
nacional i cultural de Catalunya
que, al seu torn, podria ajudar a la
regeneració de la resta d’Espanya.
La manera més pertinent d’accedir a la identitat cultural és a través
de la instrucció, l’educació, l’estudi
i la recerca. Josep Pijoan afirmava:
“La Universitat de Barcelona amb
el seu edifici llampant és la vergonya de Catalunya. (…) Fixa’t en quines biblioteques, en quins museus
posa l’Estat a Barcelona per satisfer la necessitat d’una bona educació moderna. Les bones biblioteques han de ser els llibres que tu et
compris, els museus han de ser creats per la gent d’aquí, sense l’ajut
de l’Estat”. El veritable objectiu,
no obstant això, era garantir el predomini de les corporacions municipals i provincials des d’on realitzar
els projectes culturals que estaven
fent-se, des d’una aristocràcia intel·lectual fins a la voluntat d’arrelament popular. El responsable de
tot això era, naturalment, Prat de
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> bra, Ramon Turró, Pere Coromines, Rafael Campalans, D’Ors, etcètera– no necessàriament havien de
pensar com ell i políticament, en algunes ocasions, van ser, en algun
aspecte, contraris. Prat confiava en
els col·laboradors als quals havia
ajudat a guanyar la direcció de
l’Ateneu. Tots ells estaven interessats en la política, però no n’eren,
de polítics; eren eminentment intel·lectuals, la qual cosa els donava,
amb el seu costum d’argumentar,
la capacitat d’analitzar i fins i tot
de persuadir els contraris. Eren intel·lectuals, i si ens atenem a la definició que en va fer, per exemple,
Jean-Paul Sartre, “intel·lectual és
algú que es fica on no el demanen”:
una persona que actua fora de la seva competència professional. Prat
volia gent activa i eficaç, d’alta formació, que no exercien la seva especialitat, si no l’eficàcia en les responsabilitats encomanades.
Així Pijoan era arquitecte i va
anar a Itàlia a formar-se com a his-

JOSEP PIJOAN, DEIXEBLE I AMIC DE
GINER DELS RÍOS, ES VA INSPIRAR EN
LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA
PER PROMOURE LA TRANSFORMACIÓ
DE CATALUNYA
toriador de l’art amb Adolfo Venturi. Quan torna, marxa a Madrid
per preparar les oposicions com a
professor ajudant de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona. Aquí coneixerà F. Giner de los Ríos.
Pompeu Fabra va ser catedràtic de
Química de l’Escola d’Enginyers
de Bilbao; Ramon Turró, biòleg, havia dirigit el Laboratori Municipal
investigant immunologia; Pere Coromines era doctor en Dret i Economia, escriptor i polític en excedència; Rafael Campalans exercia
la docència (Termodinàmica, Electrònica i Historia de la Ciència) i
va ser director de l’Escola del Treball; D’Ors un escriptor, un periodista d’altura que marcava tendència, ja en el gust literari, a la recerca ideològica, com en els hàbits socials. Cap d’ells era polític d’ofici,
eren, ho hem dit abans, intel·lectuals al servei d’una idea amb la
qual estaven compromesos.
En moltes ocasions, la cultura
ha funcionat com a substitut de la
política. W.B. Yeats deia que al renaixement literari irlandès de la dècada de 1890, “la cultura es feia servir per cobrir el buit polític que havia deixat la mort de Parnell el
1891 i la negativa de Westminster a
concedir l’autonomia el 1893. (...)
Els joves desil·lusionats amb la poSolàrium artificial per a nadons al
pavelló per a mares solteres de la Casa
de la Maternitat als anys vint
BRANGULÍ / ANC / FONS BRANGULÍ

ELS ANYS DE LA
MANCOMUNITAT:
LA CULTURA

lítica es refugiaven en la cultura
per expressar la identitat nacional
i aconseguir d’aquesta manera una
certa llibertat intel·lectual”. Això
és el que va passar amb els components de la generació del 98 i el
que succeïa amb els joves intel·lectuals que col·laboraven amb Prat,
que sabia que la identitat nacional
només s’aconseguiria amb la construcció de la identitat cultural del
país. És el que afirmava D’Ors: “El
Noucents català obria la marxa
d’una Kulturkampf autèntica però
efímera”.
Josep Pijoan, deixeble i amic de
Giner de los Ríos i assidu de la Institución Libre de Enseñanza, va
comprendre l’esperit laic, emprenedor i lliure de tot vincle administratiu. Durant els anys de Madrid,
Pijoan va veure de quina manera la
Institución realitzava un ideal
pragmàtic capaç de transformar la

realitat en una idea integral de la
humanitat, on tot, des del territori
fins a l’esperit, confluïa en una
imatge perfectible de l’home. Va
ser aquesta idea la que Pijoan va
utilitzar per ajudar a la transformació de Catalunya, una transformació que es faria des d’una institució
política, però no pas de l’Estat,
abans que la Mancomunitat es lliurés a dotar-la de les institucions
que podrien haver canviat la seva
nova història.
Pijoan va col·laborar amb Prat
fins a l’any 1910 i mentrestant va organitzar el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana,
on van exhibir-se els manuscrits
de les obres cabdals en una sorprenent exposició bibliogràfica. Gestionà la fundació de l’Institut d’Estudis Catalans (1907), formà el nucli
inicial de la Biblioteca de Catalunya i es responsabilitzà de la Junta
de Museus, on va entrar per mediació de Giner de los Ríos i va contribuir a la instal·lació del Museu
d’Art a l’antic Arsenal de la Ciutadella, germen del Museu Nacional
d’Art de Catalunya.
Per a disgust de Prat, Pijoan va
sortir de Catalunya (1910) gairebé
per no tornar mai més. Sagarra afirma que “havia topat amb l’arqueologia del país” com una indicació a
la incompatibilitat de Pijoan amb
Puig i Cadafalch, que segons Pla
“fou certíssima”. El seu lloc el va

ocupar Eugeni d’Ors, amb qui tenia una bona relació, encara que el
Pentarca fes servir, tan sovint, la
ironia i el sarcasme quan parlava
d’ell. Quan Pijoan va dimitir, D’Ors
el va substituir en molts càrrecs.
Va ser nomenat membre de la secció de Ciències de l’Institut d’Estudis Catalans i, més tard, secretari
general. L’any 1917 va ser nomenat
director d’Instrucció Pública de la
Mancomunitat fins a la defenestració que perpetrà Puig i Cadafalch
tres anys més tard. Podien ser moltes les raons de l’expulsió de D’Ors
per un president malcarat, d’un paleocristianisme i un conservadorisme aterradors. Però la raó va ser,
sobretot, l’antagonisme ideològic,
ja que, aquells anys, D’Ors defensava el sindicalisme de Georges Sorel i freqüentava l’amistat de Salvador Seguí, El Noi del Sucre, i de
Francesc Layret. Però aquesta ja
és una altra història.
La Mancomunitat va ser la institució que va fer possible el catalanisme polític perquè va saber
constituir-se com a autoritat civil,
cultural i científica, creant les
institucions necessàries per fer-la
possible. Quan es va proclamar la
Mancomunitat la major part de la
feina ja estava feta: els llibres documentats, la llengua ordenada, el
museu classificat i la civilitat a
punt d’entrar en la política. La institució havia traçat el camí. |

MARGARIDA CASACUBERTA

Dels cinquanta milions de pressupost que el Consell Permanent de
la Mancomunitat de Catalunya
presidit per Josep Puig i Cadafalch va preveure per a l’exercici
de 1920-1925, més d’un 10% estaven destinats a Instrucció Pública. Només el superaven els capítols de Carreteres i Camins, Ferrocarrils i Beneficència i Sanitat, és
a dir, els destinats a la construcció de facto d’aquella “CatalunyaCiutat” que des del tombant del
segle XIX al XX, per dir-ho com
Josep Carner, una “legió” de poetes i de polítics s’havia proposat
de bastir idealment a través del
llenguatge i de l’acció política. En
l’informe que la Mancomunitat
va publicar sobre l’exercici anterior (1914-1919), la tasca realitzada pel Servei d’Instrucció Pública
hi és detallada: la “Catalunya-Ciutat” que s’intenta d’edificar a imat-

ge i semblança de les ciutats industrialitzades d’Europa i d’Amèrica s’ha de fonamentar sòlidament en la construcció de ciutadans preparats per adaptar-se als
reptes del segle XX i d’una modernitat que l’estructura política
uniformitzadora i centralista de
l’Estat espanyol dificulta granment. L’èmfasi en la instrucció
pública i, per consegüent, el pressupost que es destina a la creació
d’una xarxa d’escoles que funciona amb els mètodes pedagògics
més innovadors, d’una xarxa de
biblioteques “populars”, d’una
estructura d’estudis universitaris
de grau mitjà que han de garantir
la formació de mestres, infermeres, bibliotecàries, personal d’administració, enginyers i tècnics
especialitzats en la indústria i en
la producció agropecuària, de la
potenciació de la formació professional, a més de la institucionalit-

zació de l’alta cultura, respon a
l’estratègia del catalanisme polític
de controlar, per mitjà d’un programa educatiu, la conflictivitat
social que havia convertit la Barcelona del 1900 en un referent
revolucionari internacional.
En aquest context, quin paper
representa la llengua catalana?
D’entrada, la imbricació entre
llengua i política és a la mateixa
base del discurs ideològic del
catalanisme. Com escriu el poeta
i polític Jaume Bofill amb motiu
de la publicació de les Normes
ortogràfiques de Pompeu Fabra,
en la llengua recau “la més ferma
garantia de la nostra independència espiritual”. En efecte, la construcció de la llengua com a símbol de la identitat catalana moderna que s’inicia a mitjan segle XIX
amb la instauració dels Jocs Florals de Barcelona i que la intel·lectualitat modernista, amb un jove

LA CONSTRUCCIÓ DE LA LLENGUA COM
A SÍMBOL DE LA IDENTITAT CATALANA
ASSOLIRÀ CATEGORIA CIENTÍFICA AMB
EL CONGRÉS INTERNACIONAL DE 1906
I AMB LA CREACIÓ DE L’IEC EL 1907
Pública que li és inicialment confiada per la de Foment, pel perill
que suposa que una llengua “regional” pugui arribar a assolir
estatut oficial; ni que una de les
primeres mesures de la dictadura
de Primo de Rivera sigui la prohibició del català com a llengua de
l’administració pública alhora que
se sotmet la Mancomunitat a una
sistemàtica espanyolització, just
abans de la seva liquidació el 25
de març de 1925. |
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L’elevació del verb, l’obra
nacional per excel·lència

Pompeu Fabra al capdavant, maldarà per fixar, normativitzar i
convertir en llengua moderna,
europea i nacional, assolirà categoria científica amb el Congrés
Internacional de la Llengua Catalana (1906) i amb la creació de
l’Institut d’Estudis Catalans
(1907), després de l’arribada del
catalanisme polític a l’Ajuntament de Barcelona, i es convertirà en l’esca del pecat del tan debatut –i infamat per la premsa madrilenya– Pressupost de Cultura
aprovat pel consistori barceloní el
1908 pel fet de proposar el que
seria l’embrió del Servei d’Instrucció Pública, això és, un ensenyament primari, públic i obligatori
en català. Són els anys de la Solidaritat Catalana. Quan, després
de la Setmana Tràgica i en plena
discussió de la llei de mancomunitats, l’estratègia “Catalunya endins” d’Enric Prat de la Riba prioritzi la cohesió social a través de
la nacionalització de la societat
catalana, Josep Carner, Eugeni
d’Ors i August Pi i Sunyer escenificaran des de les pàgines de La
Veu de Catalunya la unió indissoluble entre “la joventut, la ciència
i la llengua”. Com afirma programàticament Carner, “assistim a
una rapidíssima elevació del nostre verb; ella és lo que podria
dir-se la nostra obra nacional per
excel·lència”.
No és estrany, doncs, que el
maig de 1916, quan la Mancomunitat iniciï una campanya pel reconeixement oficial del català, la
proposta topi amb l’oposició frontal de la RAE i que es rebutgi la
petició de cooficialitat; tampoc no
ho és que, el 1918, quan Francesc
Cambó entri al “govern nacional”
d’Antonio Maura, el ministre hagi
de canviar la cartera d’Instrucció
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La labor lingüística
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El president del govern espanyol, Eduardo
Dato, visita la Biblioteca de Catalunya el
1915. L’acompanyen, entre d’altres, Prat

de la Riba, Puig i Cadafalch, Pompeu
Fabra i Ferran Soldevila
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Noucentistes i antinoucentistes

Naixença d’una
contracultura
JULIÀ GUILLAMON

Fa un poc més d’un any, el CCCB
va presentar una exposició sobre
el Paral·lel i l’espectacle de la
modernitat que va tenir un èxit
esclatant. D’aquí a uns dies –el 8
d’abril–, se n’inaugura una altra al
mateix centre sobre l’acció de
govern de la Mancomunitat, que
serà un dels actes principals del
centenari. Si no estàs molt al cas,
podria semblar que parlen de
galàxies diferents. I són els mateixos carrers, la mateixa gent i els
mateixos anys. És ben simptomàtic del sistema de capsetes en
què, de vegades, s’estructuren els
estudis d’història cultural. Els
anys de la Mancomunitat són els
anys de Pompeu Fabra, que va
publicar les normes ortogràfiques
el 1913, però també els d’Irven de
Monico, àlies Jack, que segons
explica Josep M. de Sagarra a les
Memòries va arribar al taulell de
l’Excelsior de la Rambla del Mig
a finals de 1915. Mentre Fabra
preparava la gramàtica, Jack era
xef del Grill Room del carrer Escudellers. Fabra escrivia el Diccionari, Jack servia copes al bar del
Colón.
En aquell moment, a la Penya
Gran de l’Ateneu, s’hi ajuntava el
més granat de la cultura catalana.
L’11 de març de 1919, Alexandre
Plana passa a buscar Josep Pla a
la biblioteca i l’acompanya a la
famosa tertúlia: Quim Boralleras
li presenta el doctor Dalí, Enric
Jardí, Eugeni d’Ors, Francesc
Pujols, Màrius Aguilar, Joan Cre-

SAGARRA DIU QUE CARNER VA DOTAR
LA LITERATURA CATALANA DE COLL
I CAMISA NETS, LI VA ENSENYAR UNA
MANERA DE SALUDAR LES SENYORES
I DE PAGAR UN TAXI
xells, Josep Barbey i Jaume Pahissa. El pare Plana, l’estrafolari
Josep Plana i Dorca (autor de
Bastides i pedruscall. Cabòries
pseudopoètiques d’un manobre) fa
uns quants anys que és mort. Però la Societat Teosòfica encara

funciona a tota manxa. Juli
Vallmitjana, que hi havia estat
molt proper, ara es dedica al teatre naturalista de baixos fons.
Plàcid Vidal publica Els singulars
anecdòtics amb les històries de
tots els seus amics de la bohèmia,
que el noucentisme ha bandejat. I
coincideix a les llibreries amb el
Bella terra, bella gent de Josep
Carner, amb aquell poema titulat
En l’inici de la nova Generalitat de
Catalunya que fa: “Oh Déu, ta
Catalunya s’espolsa avui la cendra. / Oh Déu, el nostre poble de
tu s’ha refiat; / fes que les gents
estranyes comencin de comprendre / la glòria que ens has dat”.
Ramon Larruy ha organitzat
una escola de boxa a l’Ateneu
Enciclopèdic Popular, una de les
principals entitats obreres. S’hi
han apuntat Joan Alavedra (que
anys més tard serà secretari de
Francesc Macià i de Pau Casals) i
el seu germà Josep (que serà campió amb el nom de Warrior). Van
a banyar-se als Quatre Vents,
davant els Tallers Vulcano, a la
Barceloneta. El poeta Tomàs Garcés els hi acompanya. Mentre
Garcés escriu Vint cançons, Alavedra aprèn l’alemany i llegeix
Nietzsche. I mentre Garcés i Alavedra juguen al frontó i es torren
al sol dels Quatre Vents, els periodistes Màrius Aguilar, Lluís Capdevila, Jaume Passarell i Amich i
Bert Amichatis, van de barrila en
barrila i no deixen res per verd (a
aquesta hora encara deuen dormir). Al costat de La Veu de Catalunya, hi ha La Figa, La Piga i
La Pepa. Al costat de l’Ofrena
rural de Guerau de Liost, Escuela
de rebeldía de Salvador Seguí, el
noi del Sucre. López Picó i Salvat-Papasseit. Ventura Gassol i
Gabriel Alomar. Les aventures de
Perot Marrasquí de Carles Riba i
La niña gorda de Santiago Rusiñol.
En un dels seus articles de
L’aperitiu, per subratllar la serietat absoluta de l’obra de Carles
Riba, Josep M. de Sagarra recordava la influència decisiva que
Josep Carner va exercir sobre els
escriptors de la seva generació.
Deia que Carner va dotar la literatura catalana de coll i camisa nets

per poder presentar-se entre la
gent civil, li va ensenyar una manera de saludar les senyores, de
menjar espàrrecs, d’anar a missa i
de pagar un taxi. Aquesta va ser
també una de les aportacions del
noucentisme, en l’època de la
Mancomunitat. En lloc de renyar
els burgesos i presentar-los a la
ciutadania com un papus; estilitzar-los, endiumenjar-los, refinarlos. Que paressin l’orella al que
passava a fora, no només en matèria de telers i cabarets, que llegissin diaris i llibres francesos, que
paguessin i llegissin traduccions
dels clàssics. Sense descuidar mai
aquest aspecte mundà que Sagarra reflecteix tan bé en el seu article de L’aperetiu.
Una de les coses més suggeridores d’aquests anys és el conflicte
entre els escriptors que viuen en
primera línia les transformacions
de la Nova Generalitat i els que
en queden marginats. Aquells
poetes de tercera fila, atrinxerats
als Jocs Florals, que “es manteni-

en com un dels pocs reductes
d’insana resistència, i amb un engelosiment i un punt estèril defensaven a peu i a cavall llur ortografia anacrònica”, que Sagarra satiritza amb tanta gràcia a les Memòries. Aquells escriptors vulgars,
plebeus, del “ramblisme, el districte cinquè, les cavalcades carnavalesques –que són d’una turpitud
deshonorant–, la festa major de la
Mercè, comarcal i pejorativament
pagesívola, els gegants del Pi, els
capgrossos de Santa Maria dels
Sants i els sòrdids pornògrafs”: la
“Barcelonota”, que J.V. Foix censura al Diari 1918. La Mancomunitat va oficialitzar l’impuls del noucentisme. En disposar per primer
cop d’una cultura oficial, Catalunya va descobrir al seu costat una
contracultura. Després d’aquesta
contracultura en va venir una
altra, van sorgir altres escriptors
que tampoc no lligaven amb el
noucentisme, i tot es va engegar
definitivament (fins a la pròxima
aturada). |
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Tensions culturals

Llançar Eugeni d’Ors
per la finestra
XAVIER PLA

De totes les defenestracions de la
història, no hi ha dubte que la més
famosa va ser la de Praga. Defenestrar significa, literalment, llençar
per la finestra. És un acte de rebuig, destinat a fer mal i a humiliar. L’any 1618, dos governadors i
el seu secretari van ser llençats per
una de les finestres del castell de
Praga i van anar a caure damunt
un munt de fems. Es considera que
aquell incident va ser el detonant
de la Guerra dels Trenta anys.
Cops de porta, relliscades, salts al

buit, caigudes per finestres, escales i celoberts marquen, de manera més que simbòlica, una bona
part de la cultura europea.
Però, en política, defenestració
significa la destitució dràstica d’algú del seu càrrec. La més famosa
de les defenestracions catalanes
és, sense cap mena de dubte, la
d’Eugeni d’Ors el 1920. La defenestració de Xènius no és, però,
una tragèdia d’un sol acte sinó un
conjunt d’incidents, polèmiques i
tensions que van culminar amb
l’abandonament d’Eugeni D’Ors

de la vida cultural catalana i la divisió de la intel·lectualitat en el
que es pot considerar una variant
local del cas Dreyfus. En definitiva, el fracàs de la cultura per conservar la seva autonomia davant la
política, o la incapacitat de Catalunya per accedir a la modernitat
europea.
Detractors i deixebles

El 7 de gener de 1920, D’Ors va
trametre al president de la Mancomunitat de Catalunya la seva dimissió com a director d’Instrucció

Pública. Havia estat nomenat el
juny de 1917 pel seu protector, el
president Enric Prat de la Riba.
Però la mort de Prat, substituït per
Josep Puig i Cadafalch, coincideix
amb un moment polític incert. El
final de la Gran Guerra, la Revolució bolxevic, l’auge de l’anarquisme i la conflictivat social a
Catalunya coincideixen amb un
D’Ors que s’escora cap al sindicalisme i un socialisme d’inspiració soreliana difícilment
assumible per la Lliga. D’Ors havia
publicat l’estiu de 1915 les gloses
de Gualba, i ja havia advertit com
les larves, inquietants i fastigoses,
amenaçaven d’esberlar les capes
més amables de la Catalunya
política idealitzada. Després de
més de deu anys de Glosari, D’Ors
estava a punt de patir les ànsies de
revenja d’un bon nombre dels seus
detractors i deixebles preferits.
Entre aquests últims, Joan Estelrich, que l’agost de 1918 ja deia
en el seu dietari: “L’Ors sembla
que va dret cap a una catàstrofe; >
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La gestió del saber

LA REFORMA
DE LA CULTURA:
D’ORS

> no té amics (…), pagarà segura-

ment molt cara sa manca de
vibració cordial”.
D’Ors estava en el punt de mira
tant dels sectors més progressistes com dels més reaccionaris. El
16 de juny de 1917, durant la inauguració de l’Escola de Belles Arts,
es produeix un lamentable altercat entre Miquel Utrillo i ell,
dolgut per haver estat exclòs d’un
sopar en homenatge a Picasso.
Dels insults més vulgars es va
arribar a les mans... El setembre
de 1918 D’Ors establia com a dies
festius a les biblioteques de tot
Catalunya l’1 d'agost, aniversari
de la mort de Prat, i el 15 de novembre, diada de sant Eugeni…
Com a director del Consell de Pedagogia, D’Ors havia impulsat la
publicació del llibre de William
Morris, News from nowhere, traduït per Estelrich. Un cop publicat, l’arquebisbe de Barcelona Enric Pla i Deniel va enviar una furibunda carta a Puig i Cadafalch
acusant-lo de fomentar l’amor lliure i el comunisme, i demanant la
retirada del llibre de Morris, d’un
altre de Rabelais i pressionant per
evitar que s’edités un Leopardi.
Contra l’opinió de Xènius, Puig i
Cadafalch, pusil·lànime, va cedir a
les pressions del sectors més conservadors de l’església catalana.
Arran de la inauguració de la Biblioteca Popular de Canet de Mar el
desembre de 1919, D’Ors es va
negar a presentar-ne un pressupost i va ser sotmès a una severa
inspecció administrativa.
Desautoritzat i desacreditat, l’intel·lectual aspirant a funcionari
cultural es va trobar sotmès a una
auditoria vexatòria i intimidadòria que el va obligar, dolorosament, a dimitir. Un deixeble seu,
Josep M. Capdevila, dolgut, ho resumia així a Joan Alcover: “És una
conjura de les gelosies literàries,
de la mediocritat política, de la
burgesia armada amb l’escopeta
del sometent, de la mateixa poruguesa reaccionària que en altres
dies demanava una condemna
eclesiàstica de La ben plantada, i
de l’esperit plebeu dels subalterns,
fàcils a la traïció”. D’Ors va ser llençat per la finestra, i l’habitació va
quedar molt més buida. |

La tasca cabdal de crear
biblioteques
Aitor Quiney
és especialista
en bibliofília i
enquadernació.
Tècnic a la
Biblioteca de
Catalunya

AITOR QUINEY

Sempre hi ha hagut la tendència a
creure que el noucentisme, les
limitacions cronològiques del qual
se situarien entorn de 1906-1925,
va ser un moviment nascut com a
oposició al modernisme, i és cert,

D’ORS VA IDEAR UN MODEL BASE DE
BIBLIOTECA POPULAR DIRIGIDA PER
PROFESSIONALS, AMB LOCAL PROPI,
PRÉSTEC DE LLIBRES, LLIURE ACCÉS
ALS FONS I ESPAI INFANTIL

Autoritats i convidats a la inauguració
de la nova línia de ferrocarril de Barcelona
a Les Planes (1916)
BRANGULÍ / ANC / FONS BRANGULÍ

però no només va ser això. Els
moviments se succeeixen i s’encavalquen i el que ve després agafa
coses d’allò que hi havia abans.

El modernisme, entre altres definicions, té també aquesta, donada
per Joan Lluís Marfany el 1974
(Aspectes del modernisme, Curial):
“Procés de transformació de la
cultura catalana de cultura tradicionalista i regional en cultura moderna i nacional”.
Però si el moviment de finals
del segle XIX i principis del XX
es va basar en la llibertat individual de l’artista per a la transformació cultural del país, el noucentisme, que també buscava la modernització de Catalunya, va
acceptar un dirigisme cultural
amb el suport de la burgesia i
dels seus intel·lectuals al partit de
la Lliga Regionalista, el principal
líder del qual va ser Enric Prat de
la Riba, qui el 1907, com a president de la Diputació Provincial
de Barcelona, va crear el necessa-

ri i en l’actualitat més vigent que
mai Institut d’Estudis Catalans
(IEC). Eugeni d’Ors, principal
ideòleg del moviment, volia una
Catalunya instruïda i liberal, amb
una cultura forta que permetés la
professionalització imprescindible per començar amb un procés
de renovació cultural i que, al seu
torn, permetés crear una infraestructura efectiva capaç de produir la consciència necessària en
els ciutadans per construir aquesta Catalunya ideal.
Eixos prioritaris

I aquesta infraestructura que tendia en si mateixa a la institucionalització més pura va atendre bàsicament a tres eixos prioritaris:
l’ensenyament primari, la investigació i la creació de biblioteques.
Al voltant de l’any 1907 l’IEC,
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Transformació d’infraestructures

JOSEP MARIA MONTANER

L’urbanisme va ser una de les prioritats de la Mancomunitat. Formava part del projecte modernitzador conceptualitzat i liderat per
Enric Prat de la Riba, que tenia per
objectiu que cada barri, poble i ciutat tingués la seva escola, la seva
biblioteca, el seu telèfon i la seva
carretera. Amb la mort de Prat de
la Riba el 1917, el projecte va ser encapçalat justament per un arquitecte, Josep Puig i Cadafalch, fins que
el desembre de 1923 va deixar el
càrrec sota la pressió de la dictadura de Primo de Rivera. La posició
de Puig i Cadafalch, historiador
culte i prolífic, era, com la dels polítics de la Lliga Regionalista, d’elit
dirigent que pretén encarrilar les
masses populars.
Tot aquest projecte modernitzador es va portar endavant a partir d’una transformació total de les
infraestructures, aprofitant les noves tecnologies, que aportava en
especial l’electricitat, ja establerta
massivament. Puig i Cadafalch va
idear una Exposició d’Indústries
Elèctriques prevista per l’any 1917
i que no es va dur a terme fins al
1929, coneguda com Exposició
Internacional, ja amb el govern de

EN AQUEST PERÍODE ES VA ESTABLIR
LA IDEA DE LA CIUTAT NOUCENTISTA:
ELECTRICITAT I INFRAESTRUCTURES,
CULTURA I SERVEIS SOCIALS I
UNA NOVA IDEA D’ESPAI PÚBLIC
la Mancomunitat desmantellat.
Aquesta transformació de les
infraestructures de camins, ports i
ferrocarrils es va reflectir a Barcelona amb operacions com l’obertura
de la Via Laietana, iniciada el 1908,
o el començament de la infraestructura subterrània del metro. La urbanització d’aquesta via urbana es
va aprofitar per fer alhora el túnel i
les estacions del Gran Metro
(1921-1924). També es van construir una gran quantitat d’escoles, les
més representatives de les quals
van ser els grups escolars projectats per Josep Goday (1882-1936),

deixeble de Puig i Cadafalch, a Barcelona, com el Baixeres, Ramon
Llull, Lluís Vives, Escola del Mar o
Pere Vila. Es van crear la xarxa de
biblioteques populars (1918-1922),
l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya o la Junta de
Museus, quedant establerta la idea
de ciutat noucentista: electricitat i
infraestructures, cultura i serveis
socials i una nova idea d’espai públic, enjardinat i serè, dins de la metròpoli. Per reforçar l’estructura
territorial, es van millorar els models d’explotació agrària i es van
crear les granges-escola.
El 1915, Cambó va convidar el
paisatgista francès Jean-Claude-Nicolas Forestier (1861-1930) per projectar una sèrie de parcs, seguint la
proposta de jardins mediterranis
que continuaria el seu deixeble, l’arquitecte català Nicolau Maria Rubió i Tudurí (1891-1981). La intervenció de Forestier i de Rubió i Tudurí als jardins de Montjuïc va ser
una de les herències més importants de l’Exposició de 1929 i la culminació de l’esforç arquitectònic,
urbà i paisatgístic dels anys vint
per convertir Barcelona en una
metròpoli mediterrània moderna.
L’habitatge popular va ser un altre
dels objectius; el 1915 es va crear
l’Institut d’Habitació Popular, que
va durar fins al 1918. El 1921 es va
aprovar a Espanya la segona llei de
Cases Barates i entre el 1926 i el
1929 es van construir els primers
quatre grups, coordinats per l’Institut Municipal de l’Habitatge: Milans del Bosch (avui Bon Pastor),
Eduard Aunós, Baró de Viver i
Ramón Albó o Can Peguera. El que
queda d’elles sobreviu com a expressió de la proposta urbana basada en cases en filera, en sintonia
amb el que defensava el moviment
de la ciutat-jardí.
A l’arquitectura d’aquest període se l’ha denominat noucentista, terme polèmic que agrupa diferents corrents de l’arquitectura
catalana d’aquests anys: noucentisme gaudinià, brunelleschià,
protoracionalista, eclecticista i
academicista: una superació amistosa del modernisme, representada per Puig i Cadafalch que va
ser, successivament, modernista i
noucentista. |

Dimecres, 2 abril 2014

L’urbanisme de
la Mancomunitat
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dibles i el 1914, fa ara cent anys,
es va obrir al públic la Biblioteca
de Catalunya i es va començar a
crear, al seu torn, la base per teixir la xarxa de biblioteques populars per tot el territori català, que
havien de ser filials de la biblioteca mare, la missió de la qual seria
educativa i difusora de cultura.
D’Ors, basant-se en el funcionament de les biblioteques públiques nord-americanes, va idear
un model base de biblioteca popular dirigida per professionals (per
aquest motiu es va crear l’Escola
Superior de Bibliotecàries), amb
necessitat de local i funcionament
propis, amb lliure accés als fons,
servei de préstecs de llibres (per
primera vegada a Espanya), guies
de lectura i espai per al públic
infantil, reconeixent d’aquesta
manera el factor pedagògic i cultural del sistema.
La construcció de biblioteques
es va expandir i va triomfar i la
idea en conjunt que van plantejar
Massó, Pijoan i D’Ors, cal dir-lo,
es pot qualificar de genial i és la
que ha perdurat fins avui dia,
amb variacions lleugeres, com a
exemple d’“aquelles organitzacions públiques destinades a perdurar i a servir de model” i que
determinen el nivell de creixement de tot un país. |
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amb homes com Jaume Massó i
Torrents i Josep Pijoan, va començar a adquirir material bibliogràfic
mitjançant compres i intercanvi
amb altres entitats internacionals
de l’àmbit científic amb vista a
assumir com a missió principal la
constitució d’una biblioteca nacional. I ja des del principi, van considerar que aquesta futura biblioteca havia de tenir dos papers fonamentals: d’una banda, convertir-se
en centre d’alt nivell científic i
modern i, d’una altra, tenir la categoria de biblioteca patrimonial
amb la funció de recollir i conservar la producció bibliogràfica catalana. Entre el 1907, any en què va
ser aprovada la memòria per a la
constitució de la Biblioteca de
Catalunya, i el 1914, en el qual es
va crear la Mancomunitat, el país
sencer es va veure immers en la
polèmica sorgida a partir del Glosari d’Eugeni d’Ors, defensor de la
formació de la biblioteca nacional,
davant moltes veus que es van
alçar per defensar la necessitat
més urgent de crear biblioteques
públiques que posessin llibres i
cultura a l’abast de les classes
populars.
Però el camí ja estava marcat i
finalment, amb una presa de consciència impecable, es va decidir
que les dues vies eren imprescin-
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Acció pedagògica

Educació dels sentits,
observació de les coses
FERRAN AISA

La Mancomunitat de Catalunya
va apostar per la cultura i la pedagogia com a eines transformadores de la societat catalana. Les

PER L’ESCOLA DE TREBALL VAN
PASSAR EMINENTS PERSONALITATS A
CONFERENCIAR, COM EL FÍSIC ALBERT
EINSTEIN, QUE VA PARLAR SOBRE
LA SEVA TEORIA DE LA RELATIVITAT
seves primeres accions van anar
encaminades a normalitzar la
vida cultural de professors, escrip-

tors, científics, mestres i pedagogs. Per portar endavant el seu
programa va comptar amb la
col·laboració de la intel·lectualitat
catalana, sobretot de l’Institut
d’Estudis Catalans, ja que a través
d’aquesta institució es va promoure la normalització ortogràfica de
la llengua catalana realitzada per
Pompeu Fabra. Prat de la Riba el
mateix any 1914 havia manifestat:
“No hi haurà cap poble sense
escola, ni cap escola sense mestre”. Des de la Mancomunitat es
va iniciar una política de construcció de noves escoles, una a cada
província catalana: la Massó (Tarragona), Els Torms (Lleida), Sant
Llorenç de Savall (Vallès Occidental) i Palau-saverdera (Alt Empor-

dà) i va dignificar les velles escoles de la Diputació de Barcelona,
la Casa de la Caritat i la Casa de
la Maternitat. Per coordinar tots
els serveis d’ensenyament de la
Mancomunitat es va constituir el
Consell de Pedagogia on va destacar la tasca d’Alexandre Galí, antic director de l’Escola Vallparadís de Terrassa. El Consell de
Pedagogia tenia al seu càrrec el
Departament d’Ensenyança Superior, Acadèmies i Biblioteques:
Escola Catalana d’Art Dramàtic,
Escola Normal de Mestres, Escola de Belles Arts, Escola de Bibliotecàries, Escola d’Alts Estudis
Comercials, Escola d’Agricultura,
Escola d’Administració Pública,
Escola d’Infermeres, Escola In-

dustrial, Escola Elemental del
Treball, Escola de Bells Oficis i
Acadèmia d’Estudis Universitaris
Catalans. A través de la Junta
d’Ampliació d’Estudis del Consell
de Pedagogia es van becar els
mestres Pau Vila, Artur
Martorell, Eladi Homs, Dolors
Canals, Rosa Sensat, entre altres,
perquè assistissin in situ a escoles
europees on s’impartien classes
seguint les noves tendències educatives inspirades en els pedagogs
Decroly, Piaget, Ferrière, Claparède i Montessori. Entre les principals obres del Consell de Pedagogia hi ha l’organització de l’Escola
d’Estiu, els cursos d’extensió pedagògica per a mestres, i les publicacions Minerva, Quaderns d’Estudi i Butlletí dels mestres.
L’èxit de la Primera Escola
d’Estiu d’agost de 1914 va propiciar que a la segona edició la doctora Maria Montessori impartís un
curset sobre el seu mètode d’ensenyament. El mètode es basava
principalment en l’educació dels
sentits, l’observació de les coses,
els treballs manuals, la música i
l’educació física. A més convertia
l’alumne en el centre de l’escola a
través d’una educació activa des-
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Banys de mar per als alumnes de les
escoles de Barcelona organitzats per l’ajuntament. Platja de la Barceloneta, 1919
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envolupada en un ambient agradable i en un espai digne. L’èxit
d’aquesta conferència va ser tan
gran que aviat els ensenyants
catalans van posar en pràctica les
primeres escoles Montessori a
Barcelona com la Casa dels Nens
de la Casa de la Maternitat.
La Diputació de Barcelona havia constituït l’Escola Industrial
el 1908 a l’antiga fàbrica tèxtil
modernista de Can Batlló del
carrer Comte d’Urgell. La Mancomunitat va crear l’any 1914 l’Escola Elemental del Treball destinada a ajudar a la professionalització dels joves a l’edat d’aprendre
un ofici: fuster, paleta, lampista,
impressor, tèxtil, enòleg, químic,
etcètera. L’escola organitzava
també cursos ambulants d’agricultura. L’Escola del Treball va ser
dirigida per Rafael Campalans.
Per l’Escola del Treball van passar eminents personalitats a conferenciar, un dels visitants il·lustres
va ser el físic Albert Einstein, que
va parlar sobre la seva teoria de
la relativitat el 24 de febrer de
1923. Seguint el model pedagògic
de l’Escola del Treball es van
crear escoles d’Arts i Oficis a Mataró, Vilanova i la Geltrú, Girona,

Badalona i l’Escola de Teixits a
Mà de Canet de Mar. El 1917 la
Mancomunitat, durant la presidència de Puig i Cadafalch, creava l’Escola Professional de la Dona i l’Escola de Tall i escampava
tota una xarxa de formació professional per a la dona arreu de Catalunya. Les escoles femenines organitzaven cursets nocturns per a
obreres tant de cultura general
com de cuina o confecció i la xarxa de Biblioteques Populars tenia
cura de realitzar lectures dirigides a les dones.
La falta de competència en
l’àmbit escolar de la Mancomunitat va fer que se centrés a donar
suport a les iniciatives privades
dels ateneus i centres culturals
que disposaven d’escola i afavorir
l’ensenyament del català a través
de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana. El cop d’Estat
del general Primo de Rivera de
setembre de 1923 va significar un
retrocés en els anhels de la reforma pedagògica, que va haver d’esperar l’arribada de la República i
la reinstauració de la Generalitat
de Catalunya per viure amb normalitat una nova etapa brillant de
l’ensenyament català. |

FERRAN AISA

La Mancomunitat de Catalunya va
conviure amb moviments socials,
ideològics i culturals de tota mena,
entre els quals destaca l’estètica
noucentista, l’auge dels moviments d’avantguarda i la irradiació
anarquista. L’inici d’aquesta etapa
d’autogovern de Catalunya coincideix amb la reorganització de la
CNT que es converteix en la principal força del proletariat català.
Els anarquistes des de l’època de la
Internacional s’havien proposat
fer progressar culturalment els
obrers, primer alfabetitzant-los i
després il·lustrant-los. D’aquí la
proliferació de publicacions, editorials, biblioteques, ateneus i escoles racionalistes. Durant els primers temps de la Mancomunitat
hi ha una certa empatia entre els
republicans d’esquerra o radicals

ElS ANARQUISTES INTEGRALS
PROMOVIEN EL NATURISME, EL
VEGETARIANISME, L’ESPERANTISME,
EL FEMINISME, EL PACIFISME I
REBUTJAVEN L’ALCOHOL I EL TABAC
amb alguns anarquistes i esperantistes que formen part de la maçoneria. D’aquí les propostes de diputats republicans a la Diputació de
Barcelona el juliol de 1914 per erigir un monument a Francesc Ferrer i Guàrdia o a favor de fer possible l’ensenyança de l’esperanto a
les escoles de la Mancomunitat, totes dues propostes rebutjades pels
diputats de la Lliga Regionalista.
La Mancomunitat, però, subvenciona ateneus obrers i populars que
disposaven d’escola com l’Ateneu
Enciclopèdic Popular, l’Ateneu
Igualadí de la Classe Obrera,
l’Agrupació Altruista d’Ensenyança Obrera Gratuïta, l’Ateneu Obrer
de Gràcia o l’Ateneu Obrer de Sant
Andreu. La majoria dels ateneus
àcrates incorporen una escola racionalista. L’Ateneu Sindicalista, en-

tre 1917 i 1918, obrirà l’Escola Galileu al carrer Mercaders, 25, dirigida per Joan Puig Elias, futur director del CENU (1936-1938), però
les dues principals escoles seran
l’Escola Racionalista Luz dirigida
per Joan Roigé i Rodó i promoguda per l’Ateneu Racionalista de
Sants al carrer Alcolea, 80; i l’Escola Obrera de l’Art Tèxtil La
Constància, popularment anomenada La Farigola i, posteriorment,
Escola Natura del Clot del carrer
Municipi, 12, que va comptar amb
els mestres racionalistes Josep Alberola, Joan Puig Elias i Josep Torres Tribó.
Publicacions amb vocació llibertària

A partir de 1914 apareixen novament nombroses publicacions llibertàries arreu de Catalunya com
ara Regeneración (Sabadell), Germinal (Igualada), Acracia (Tarragona), Fructidor (Reus), Acción
Social Obrera (Sant Feliu de Guíxols), La Bandera Roja (Barcelona), Lucha Social (Lleida) i Solidaridad Obrera que, a partir de 1916, es
converteix en diari. La premsa llibertària és una font d’informació
obrera sobre les vagues, les campanyes contra la guerra, la vida sindical o la revolució soviètica.
L’any 1923 retorna a Barcelona
La Revista Blanca, dirigida per la
família de Federico Urales, que publica la Novela Ideal, amb tirades
que anaven des dels 10.000 fins als
50.000 exemplars. Entre els autors de la casa hi ha Federica
Montseny que debuta com a novel·lista. L’èxit de la novel·la popular fa aparèixer diverses editorials
com ara La Novela Social, La Novela Roja, La Novela del Pueblo on es
publiquen narracions de Salvador
Seguí, Angel Pestaña, Felipe Alaiz,
Ramon J. Sender... També per
aquesta època tenen una gran influència revistes culturals eclèctiques
com Estudios (València) o Generación Consciente (Alcoi), on es parla
d’higiene, amor lliure, naturisme,
sexualitat, maternitat conscient,
ciència, educació, pensament, ètica, etcètera. La gran vitalitat cre- >
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Ferran Aisa es
escriptor. Comissari,
amb Domènec
Ribot, de l’exposició
‘Mancomunitat de
Catalunya. Cultura i
pedagogia’ al
Museu d’Història de
Catalunya
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La vitalitat
cultural dels
anarquistes
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La creativitat que la Mancomunitat no va recollir
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Autonomia femenina

LA REFORMA
DE LA CULTURA:
ANARQUISTES

> ativa dels grups llibertaris es

fomenta a través de la cultura
emancipadora; són homes i dones
que volen canviar la societat començant per ells mateixos, ja que
consideren que si no canvia l’individu serà impossible canviar el
món. Els anarquistes integrals promouen el naturisme o nudisme, el
vegetarianisme, l’esperantisme, el
feminisme, el pacifisme i fan campanya contra l’alcoholisme i el tabac. Destaquen agrupacions com
ara Els Amics del Sol, l’Associació
Naturista Pentalfa, Sol i Vida, Quatre Vents, Acció Obrera Esperantista, etcètera. Els grups anarquistes
participen en aplecs naturistes,
creen elencs teatrals, societats anticlericals i cooperatives de consum.
També són els anys en què poetes
com Joan Salvat-Papasseit, que
viu la seva bohèmia revolucionària
al Bar del Centro de la Rambla del
Mig, escriu articles inflamats de redemptorisme a Los Miserables i
guarda fusta al moll tot esperant
convertir-se, seguint Henrik Ibsen, en Un enemic del poble, i com
escriu al poema Marxa nupcial cridaba fort: “ESCOPIU A LA CLOSCA PELADA DELS CRETINS”.
Les agrupacions anarquistes sobreviuran als avatars socials dels
anys vint aixoplugant-se dins dels
ateneus populars i convivint amb
bona part del món obrer del qual
formen majoritàriament part. Fi-

El nou hoste
Anna Caballé
és responsable
de la Unitat
d’Estudis Biogràfics
de la Universitat
de Barcelona
i autora, entre
altres, del llibre
‘El feminismo en
España’ (Cátedra)

“Bo o dolent, el feminisme ja és
aquí; i si les intervencions dels
savis no han d’influir per barrar-li
el pas, menys encara ho aconseguirien les meves. Per això, evitaré examinar-lo sota el vel perillós
de la fantasia, procuraré analitzar
la seva evolució per tal de veure
el sentit pràctic i positiu que, al
meu entendre, la dona catalana
pot i ha d’extreure del nou hoste
que truca a la seva porta”. Són les
primeres paraules d’una pragmàti-

DOLORS MONSERDÀ VA SER LA
PRINCIPAL IDEÒLOGA DEL FEMINISME
EN EL SEU VESSANT CONSERVADOR,
ENFRONT DE L’ACTITUD COMBATIVA
DE L’OBRERA TERESA CLARAMUNT

ALGUNS POETES VIUEN LA BOHÈMIA
REVOLUCIONÀRIA I ESCRIUEN POEMES
I ARTICLES INFLAMATS, COM
SALVAT-PAPASSEIT: “ESCOPIU
A LA CLOSCA PELADA DELS CRETINS”
nalment el cop d’Estat del capità
general Miguel Primo de Rivera el
13 de setembre de 1923 portarà a la
clandestinitat la CNT i tancarà alguns ateneus obrers, alhora que suprimia definitivament l’any 1925 la
Mancomunitat. Però el germen
àcrata no el van poder estrangular
i va reeixir novament durant la Segona República amb una nova saba
llibertària. |

ANNA CABALLÉ

ca Dolors Monserdà, degana del
feminisme català i principal ideòloga del seu vessant conservador,
en la conferència que va fer a
Barcelona el 1907 sobre aquest
nou hoste que cridava a la porta
de les dones i que deixava de
tenir el toc pintoresc amb què
amenitzava les tertúlies, per estructurar-se en la ment de moltes
dones com un ideal de progrés
social pel qual s’havia de lluitar.
Algunes obreres, com Teresa
Claramunt (1867-1931), així ho
havien entès, i els seus mítings en
defensa de l’autonomia femenina,
i en contra del clericalisme que
tant sotmetia la seva vida moral,
eren memorables. La seva actitud
combativa simbolitzava, a començaments del segle XX, la unió de
l’agitació obrera revolucionària
amb la lluita feminista (“la dona
ha de preocupar-se de la seva
sort i llegir llibres que ensenyin”).
Va participar activament en els
fets violents de la Setmana Tràgica (1909). Allò va horroritzar
Monserdà: Com és possible que
la dona, creada per a l’amor i totes les delicadeses i abnegacions
imaginables, prengués part en
aquella explosió d’odi? En la seva
opinió, la participació de tantes
obreres i treballadores a les barricades feia necessària la intervenció de les dames de la noblesa i
de la puixant burgesia. Però Monserdà no pensava en una reflexió

publicada en un diari, calia anar
més enllà i buscar noves orientacions de la vida social, que lluny
de la indiferència i frivolitat en
què vivia la dona benestant, el
seu esperit pogués aplicar-se “per
dotar de saba nova una part del
proletariat barceloní”. És a dir,
calia “educar” la dona obrera,
apartant-la de l’odi de classes i
del “mal feminisme” (és a dir,
sense Déu) en el qual es trobava,
però sent comprensiva amb les
penalitats que havia de suportar.
L’opció feminista de Monserdà
va estar sempre amb el reformisme burgès, de manera que sense
alterar les estructures socials vigents es pogués elevar la qualitat
de vida de les dones treballadores. La immediata creació de la
Biblioteca de la Dona, el 1910, va
suposar l’articulació de les conclusions extretes de la Setmana Tràgica. La va fundar la seva hereva i

deixebla, la jove Francesca Bonnemaison, casada amb un dels
fundadors de la Lliga Regionalista, Narcís Verdaguer i Callís (poc
partidari de la seva activitat).
L’èxit de la institució va ser immediat. Ubicada al principi a la parròquia de Santa Anna, allà es
facilitaven llibres de lectures i
revistes i patrons perquè les obreres poguessin fer-se la seva roba i
la dels seus fills, es donaven cursos d’higiene infantil i es procurava que la seva vida fos una mica
menys fosca i miserable. Amb els
anys, Bonnemaison demostraria
tenir l’empenta necessària per
endeutar-se personalment a fi de
trobar un local per a la biblioteca,
transformada en Institut de
Cultura.
Les iniciatives a favor de la
dona obrera es van succeir, adaptant-se a les noves necessitats de
la política catalana. Es va fundar

Josep Segú
és pintor i crític
d’art; la seva obra
s’ha exposat a
Barcelona, Madrid,
San Francisco i
Nova York. El seu
últim llibre és
‘Pintar la realitat’

JOSEP SEGÚ

Primera dècada del segle XX. De
cop i volta, tota aquella allau de floritures, dracs, fades i cavallers modernistes van semblar antiquats.
De sobte, aquells artistes barbuts
vestits amb quatre parracs i barrets d’ala ampla es tornaven ridículs. Els artistes van començar a
vestir a l’anglesa, amb vestits sastre, nets, polits i endreçats. No us
sé dir si aquest canvi va ser fruit de
les directrius marcades des de la
Mancomunitat, divulgades per diaris i revistes afins, o si l’esperit de
canvi ja era a l’ambient.
La data del començament del
noucentisme oscil·la entre el 1906,
inici de la publicació del Glosari
d’Eugeni d’Ors, i el 1911, les exposicions de Joaquim Sunyer i de

Josep Clarà. És obvi que la literatura noucentista va quedar tocada
de mort amb la dictadura de Primo
de Ribera (1923) i rematada amb la
de Franco. En canvi, l’art postnoucentista va anar rebrotant durant la segona meitat del segle XX.
La matèria amb què construeixen
pintors i escultors no és la llengua
sinó la pedra, el fang, el bronze i
els pigments. A més a més, el tarannà d’homes d’ordre dels artistes noucentistes no molestava els
dictadors i fins i tot van pensar que
els podrien ser útils a l’hora de
construir els seus bustos i monuments laudatoris. Així doncs, la
datació del final del noucentisme
pictòric i escultòric no és tan clara
com la del literari.
D’Ors i Folch i Torres des de La
Veu de Catalunya, Romà Jori des
de La Publicidad, les revistes Forma i Empori juntament amb la descoberta de la colònia grega d’Empúries van propiciar el mite d’una
Catalunya grega. Una urgència de
classicisme (ordre, mesura i control), arbitrarietat (domini de la
naturalesa per part de l’home), civilitat (valors característics del medi social urbà), mediterranisme i
catalanitat envaí la producció artística de les primeres dècades del
segle XX.
Una Catalunya grega

Durant el noucentisme, potser per
primera vegada, l’escultura influirà de forma determinant en l’estructura interna de la pintura. Els
escultors, Mallol, Clarà, Casanovas, Monegal, Manolo... regnaran al llarg d’aquest període.
Modelaran figures femenines
simplificades, de formes arrodonides situades entre l’escultura
grega arcaica i la clàssica. Tindran
nombrosos continuadors que arribaran fins als nostres dies, Monjo, Dunyach, Granyer, Rebull,
Navarro, Granero... Els pins mediterranis de l’obra de Sunyer, les
formes femenines, els xais i els
turons tenen volums escultòrics.
Existeix una recerca permanent
de l’estructura interna de la natura. Passa el mateix en Togores,
Obiols, Domingo i Mercadé. Anys
més tard aquesta recerca continuarà en Pruna, Villà i fins i tot en

Dones treballant en una fàbrica
(1915-1919)
BRANGULÍ / ANC / FONS BRANGULÍ
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Neoclasicisme i
mediterraneitat

el surrealitzant Ramon Calsina.
Al Rosselló, un grup d’artistes,
Manolo Hugué, Joaquim Sunyer,
Josep de Togores i Josep Sebastià
Pons s’agruparen al voltant de l’escultor de Banyuls, Aristide Maillol.
Cercaven un art comú a tota la
costa mediterrània. L’aquarel·lista
Joan Llaverias pintarà una sèrie de
paisatges de la Costa Brava amb el
títol de La Catalunya grega. També Picasso, per la seva banda, l’any
1906, a Gòsol, acompanyat per l’escultor Enric Casanovas, assajava
una pintura d’arrel neoclàssica i
format escultòric, amb pocs colors
i figures simplificades.
Prat de la Riba encarrega, a través d’Eugeni d’Ors, la decoració
del palau de la Generalitat a Joaquim Torres Garcia, que havia estudiat pintura mural a Itàlia. El primer mural La Catalunya Eterna es
va acabar el 1912. Torres Garcia
fundà una escola de decoració on
participaren Josep Obiols i Enric
Casanovas. Una altra acadèmia
d’estil grec fou la projectada per
Francesc d’Assís Galí amb deixebles destacats com Josep Aragay i
artistes de forta personalitat, Xavier Nogués i Manolo Hugué.
Joaquim Sunyer pintà el 1911
l’obra emblemàtica del moviment:
Pastoral. En Sunyer les formes humanes són sempre suaus i familiars, matisades per uns paisatges
de colors blaus de mar, verds i grisos de pins, oliveres i atzavares.
Poc a veure amb el neoclassicisme
centreeuropeu.
I, tot d’una, el noucentisme és
titllat de reaccionari. Manolo,
Picasso i Torres Garcia simplifiquen encara més les formes escultòriques del noucentisme. Picasso,
mentre estudia l’arcaisme de la
talla africana, inventa el cubisme.
Torres Garcia desemboca en les
formes geomètriques simples, en
l’abstracció. Un jove Dalí comença
a interpretar els somnis. Les
avantguardes arraconen el noucentisme.
A començament dels anys setanta, alguns nens de l’IES Narcís
Oller de Valls fullejàvem Tintins i
Astèrixs en un temple de frontó
curvilini i columnes neoclàssiques. Esgotats els escassos còmics
existents, acabàvem mirant les
estampes dels llibres d’art de Miquel Àngel, Ticià o els germans
Llimona. No sabíem que la Biblioteca Popular de Valls, obra de
l’arquitecte Lluís Planas, fou la
primera creada per la Mancomunitat de Catalunya, l’any 1918.
Encara que fos per absorció cutànea, el virus cultural planificat
pels polítics i intel·lectuals noucentistes seguia germinant en pagesos i paletes potencials arreu del
país. |
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Estètica noucentista
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una Lliga Patriòtica de Dames, en
el manifest de la qual, ple de sentiment nacionalista, declaraven: “El
fonament de la pàtria és la família; el fonament de la família és la
dona. Catalanes: en defensar la
pàtria defensem la família. En
defensar la llar defensem l’amor”.
La idea de la Lliga era vincular la
dona en la gestació d’una identitat
nacional catalana, arran del seu
feminisme incipient. El seu òrgan
de difusió seria la Revista Católica
Femenina, impregnada de les doctrines higienistes del moment. Un
altre nom imprescindible
d’aquells anys és Carme Karr, que
assumiria plenament la seva condició intel·lectual (escriptora, musicòloga i periodista) elaborant
gairebé en solitari la revista Feminal (1907-1917), suplement mensual de La Ilustració Catalana.
Les seves intencions estaven clares: “Creiem arribada l’hora d’encaminar de dret l’intel·lecte de la
dona”. Quan la novel·lista Concha
Espina va visitar Barcelona el
desembre de 1916, convidada per
la Junta de Dames, va quedar
impressionada: “No en va l’ànima
catalana és llibertat, el mateix per
a l’home que per a la dona”, va
escriure a La Vanguardia. |
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Un centenari en
clau d’actualitat

Mancomunitat de Catalunya,
1914-2014. L'inici del demà
CCCB
BARCELONA

Del 8 d’abril al 20 de juliol
De la beneficència al servei públic
de sanitat
CCCB
BARCELONA
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El 24 de maig de l'any 2013, al saló
Sant Jordi del Palau de la Generalitat, es va celebrar l'acte de presentació del Centenari de la Mancomunitat. El professor Xavier Forcadell –coordinador general de la
Diputació de Barcelona i coordinador dels actes del centenari de la
Mancomunitat– va explicitar el
propòsit de la commemoració. “En
un moment com l'actual, cal aprofitar el camí marcat per Prat de la
Riba i les persones que conformaren la Mancomunitat, en tant
que configuradors de veritables estructures d'Estat, per construir la
Catalunya que lliurement decideixin els catalans, tot fent honor a
aquells que ens han precedit però
sempre amb la mirada posada en
el futur”.
Si el novembre del 2014, tal com
s'especifica a l'agenda oficial, serà
quan se celebrarà el darrer dels
actes programats –les jornades
sobre Les carreteres de les comarques de Barcelona: de la planificació
de la Mancomunitat a la programació actual–, durant els quinze mesos anteriors s'haurà reconstruït el
camí traçat per Prat de la Riba. El
tret de sortida es va llençar el passat 1 d'agost del 2013 quan a
Castellterçol, poble natal del primer president de la Mancomunitat, l’historiador Joan B. Culla va
dictar la conferència Prat de la
Riba i la Mancomunitat: de l'home
de partit a l'home d'estat (pot visionar-se a mancomunitatdecatalunya.cat, web de referència del
centenari).
Repassem fites del programa.
Un dels eixos de la commemoració, tal com va exposar Xavier Forcadell a la Generalitat, serà la col·laboració amb institucions diverses
per reflexionar sobre la tasca realitzada per la Mancomunitat. En
aquest sentit val la pena esmentar
l'acte Cap al centenari de la Mancomunitat de Catalunya celebrat l'estiu passat a la Universitat Catalana
El boxejador Jack Johnson a la terrassa
del cafè del restaurant Maison Dorée
a la plaça Catalunya el 1916
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d'Estiu (“no tan sols hem d'aspirar
al somni, hem de fer el somni realitat –va dir en aquella ocasió el
conseller Germà Gordó–, l'hivern
s'acaba, la primavera és a tocar, la
llibertat i la victòria són nostres”) i
sobretot els rigorosos seminaris impartits ja a la UIMP de Barcelona
aquesta tardor sobre l'acció econòmica, el marc jurídic i les polítiques d'acció social que va implementar la institució (seminaris dirigits, respectivament, per Francesc
Cabana, Enric Argullol i Judith Gifreu i que es publicaran en volum).
I ara mateix, la seu d'Òmnium
Cultural a Terrassa acull el seminari La Mancomunitat de Catalunya. Cent anys d'estructures d'estat. Però l'acte acadèmic més rellevant hauria de ser el simposi La
Mancomunitat de Catalunya, 1914,
centenari del primer pas vers l'autogovern, dirigit pel professor Albert Balcells i que a l'octubre acollirà l'Institut d’Estudis Catalans
(IEC).
A banda de llibres diversos (sobresurt, de nou, l'aportació de Balcells i també Pàtria i progrés, història de la institució escrita per Agustí Colomines i Aurora Madaula) i
de la tasca divulgativa que es farà

Del 8 d’abril al 20 de juliol
Noves estructures per a l'educació
ESCOLA INDUSTRIAL
BARCELONA

Del 9 d’abril al 20 de juliol
Impuls al coneixement científic
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
BARCELONA

De l’11 d’abril al 4 de juny
Comunicar el territori: telefonia i
obres públiques
INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS
LLEIDA

Del 10 d’abril a l’1 de juny
Xarxa de Biblioteques Populars
PALAU DE LA DIPUTACIÓ
TARRAGONA

De finals de maig a finals de juliol
Normativització de la llengua
CASA DE CULTURA
GIRONA

Del 17 de juny al 27 de juliol
Más informació sobre els diversos
actes del centenari a
mancomunitatdecatalunya.cat

(a través de la Xarxa de Biblioteques, el Bibliobús de la Mancomunitat, la producció d'un documental...), el cor del centenari el constitueix el projecte expositiu Mancomunitat de Catalunya, 1914-2014.
L'inici del demà, que ha tingut l'escriptor Víctor Batallé com a comissari general. El projecte el constitueixen set exposicions i d'aquestes
només una, com si fos el seu epicentre, serà generalista. Duu per títol el de tot el projecte, el seu tema
són la història, els artífexs i el pensament generat per la institució, i
s'inaugurarà al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
(CCCB) el 8 d'abril. Gairebé alhora, a les quatre capitals de província, es podran veure les altres sis
exposicions de contingut temàtic.
Detallem tot seguit els seus títols i
les seus on se celebraran. A Barcelona, De la beneficència al servei públic de sanitat, Noves estructures
per a l'educació i Impuls al coneixement científic (la primera exposició es farà també al CCCB, la segona a l'Escola Industrial i la tercera
a l'IEC). A l'Institut d'Estudis Ilerdencs de Lleida, Comunicar el territori: telefonia i obres públiques; al
Palau de la Diputació de Tarragona, Xarxa de Biblioteques Populars,
i a la Casa de Cultura de Girona,
Normativització de la llengua. El
projecte s'ha concebut, doncs, com
una veritable xarxa per tal d'emfatitzar la dimensió local de l'obra de
govern de la Mancomunitat i que
pretén així mostrar l'acció integral
de la institució.
Com a complement, entre d'altres, cal destacar la mostra La Mancomunitat de Catalunya. Cultura i
pedagogia, que es pot veure al Museu d'Història de Catalunya des
del 21 de març. L'han comissariada
Ferran Aisa i Domènec Ribot i demostra l'aposta per la cultura i l'ensenyament que des de la Mancomunitat es va fer per transformar
la societat catalana. També cal fer
esment de l'exposició La Mancomunitat de Catalunya a les terres
de Girona, amb Joaquim Maria
Puigvert com a comissari.
I en aquest punt cal lamentar
que l'exposició dedicada a Eugeni
d'Ors, ja pressupostada i en procés
d'elaboració molt avançat, segueixi en via morta. Potser part de la
recerca documental de Xavier Pla
per fer-la la podrà donar a conèixer al llarg del simposi sobre el
noucentisme que Vinyet Panyella
prepara a Sitges a finals del 2014. |

MERCHE FERNÁNDEZ SAGRERA

Des de 1860 la pàgina impresa ha
anat recollint infinitat d’imatges,
amb gravats i fotografies rubricades sota el nom Brangulí. La firma revela el cognom d’una família cultivada que en tres generacions va veure passar un gravador
i tres fotògrafs, que van adquirir
una alta reputació tant amb el
burí com amb la càmera. Josep
Brangulí Soler (l’Hospitalet de
Llobregat, 1879-Barcelona, 1945)
va ser l’iniciador d’una saga de
fotògrafs que van donar fe del
que va succeir en escenaris urbans i socials diversos. Les imatges creades i col·leccionades pel
seu pare, el gravador Josep Brangulí Royo, van fiançar el seu saber i van consolidar la seva confiança en la fotografia com a font
de coneixement i d’informació.
El 1898 les seves notícies gràfi-

L’ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA ÉS
EL GARANT DE LES PROP D’UN MILIÓ
D’IMATGES CAPTADES, EN 90 ANYS
DE TREBALL, PER TRES FOTÒGRAFS
SOTA UNA ÚNICA FIRMA: BRANGULÍ

Les imatges que
apareixen en aquest
suplement
pertanyen al Fons
Brangulí depositat
a l’Arxiu Nacional
de Catalunya

ques van començar a existir entre
els esdeveniments i les persones,
prenent cos a la pàgina impresa,
que les va dotar de sentit ple i va
establir entre totes dues un llaç
interdependent. Aquesta juxtaposició de text i imatge va originar
una cultura visual nova en la qual
Josep Brangulí va tenir un protagonisme rellevant, tant en la defensa dels drets de les imatges
com en la protecció de la nounada professió del fotoperiodisme.
Va forjar les primeres agrupacions d’empara d’aquests professionals, al costat de reporters de la
talla de Josep Badosa, Frederic
Ballell, Alejandro Merletti o
Josep Maria Sagarra. Amb perseverança i camaraderia, van reivindicar la firma de les fotografies
en els mitjans editorials i la seva
desvinculació de la pràctica amateur. A més de les negociacions

de tarifes, terminis i cobraments,
pròpies de cada mitjà.
Quan el 1914 Catalunya celebrava la creació de la Mancomunitat,
Brangulí va obtenir la desitjada
corresponsalia de Prensa Española, editora d’ABC i Blanco y Negro. Aquest fet li suposaria consolidar el negoci, notori ja des del
seu primer reportatge dels esdeveniments de la Setmana Tràgica
(1909), i que va estructurar en
sèries temàtiques denominant-lo
Arxiu iconològic i iconogràfic documental per a la publicació en catàlegs, diaris i revistes. Per complir
el compromís adquirit amb l’empresa de cobrir en exclusiva tots
els successos que esdevenien al
seu territori, va haver de minvar
la relació fecunda que mantenia
amb la premsa il·lustrada –nou
diaris espanyols, entre ells La
Vanguardia, i una vintena de re-

vistes espanyoles i estrangeres
publicaven regularment les seves
fotografies–. Per la mateixa raó
va derivar treballs d’altres fotògrafs, entre els quals va escollir
Josep Gaspar, Ramon Claret i
Manuel Mateo. Imatges que
sempre es van publicar firmades
per Brangulí, sota el consentiment dels seus autors i de Prensa
Española.
Però Brangulí no va atendre
només l’actualitat. Va abordar
amb mestria la fotografia documental, sobretot urbana i industrial. Aquest capítol de la seva producció és apreciable en les imatges de la reforma del nucli antic
de la ciutat, o en les produïdes
per encàrrecs d’empreses com
Construcciones y Pavimentos,
responsable de la majoria d’obres
públiques i privades que van
transformar i modernitzar Bar-
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celona. També pot veure’s en les
sèries fotogràfiques que va produir per a fàbriques com Manufacturas Viladomiu, institucions corporatives com la Casa de la Caritat i
Tranvías de Barcelona, o les que
va desplegar per tot Catalunya
sent el fotògraf oficial de la Caja
de Pensiones para la Vejez y de
Ahorros de Catalunya y Baleares.
Aquestes dues línies de representació –la periodística i la documental– es van alternar durant 43
anys de professió, en els quals
va construir un vast compendi
d’imatges per a institucions, particulars i empreses, tant en èpoques de pau com de guerra. La
seva càmera, aliena a les seves
conviccions, va registrar la vida
política, a través dels seus dirigents i de les mobilitzacions ciutadanes. Va reflectir la societat,
mostrant la seva cara lúdica però
també la crítica i va explorar l’enlairament de la indústria i el comerç a través de la seva arquitectura, els seus interiors laborals
i els canvis urbanístics.
A partir de 1929, va anar incorporant els seus fills Joaquim i
Xavier, que continuarien l’empresa en la línia traçada pel pare. El
17 de maig de 1944 Josep Brangulí, acompanyat dels seus fills, va
realitzar el seu últim gran reportatge: el canvi de presoners de la
Segona Guerra Mundial, que va
tenir com a escenari el port de
Barcelona. El 1991, la mort de
Joaquim va aturar el creixement
de l’arxiu, però no el seu moviment. Les fotografies han continuat circulant en exposicions,
llibres, diaris i revistes, narrant i
il·lustrant la història que van viure aquests fotògrafs. Un any més
tard, els hereus van decidir vendre l’arxiu a la Generalitat de
Catalunya, amb la voluntat que es
conservés i restés obert a la ciutadania. L’Arxiu Nacional de Catalunya és avui el garant de les
prop d’un milió d’imatges captades, en noranta anys ininterromputs de treball, pels tres fotògrafs
i, com dèiem, sota una única
firma: Brangulí.
El 2010 com a resultat d’un
feliç conveni entre la Fundación
Telefónica i l’Arxiu Nacional de
Catalunya, es va presentar una
exposició i el catàleg que té una
revisió exhaustiva de l’obra de
Josep Brangulí, conduït pels
conservadors Rafael Levenfeld
i Valentín Vallhonrat. |
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