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Acte d’aprovació de les bases de la Mancomunitat entre les quatre diputacions, el 17 d’octubre de 1911. La constitució de la institució hauria d’esperar el vistiplau del Govern espanyol. / f. ballell-afb

Mancomunitat, el govern dels millors
L’entitat arrencà la Catalunya moderna amb els dirigents més preparats, sense mirar el color polític
Carles Santacana

R

esulta normal que la Mancomunitat de Catalunya (1914-1924) s’identifiqui sovint amb Enric Prat de la
Riba i Josep Puig i Cadafalch, els seus dos
presidents, tots dos de la Lliga Regionalista. Especialment Prat, es van dotar d’una
imatge molt superior al poder real del
càrrec que ocupaven, i van voler visualitzar que per primer cop en 200 anys el territori de Catalunya era una unitat administrativa, tot i que fos subordinada.
Tanmateix, la Mancomunitat va ser
una institució d’organització força com-

plexa, que havia de mantenir l’equilibri entre els polítics provinents de les quatre diputacions que l’havien fundada, i que a
més estava immersa en una Catalunya que
era força plural políticament, amb un complex sistema electoral format per petits districtes on la personalitat dels candidats hi
tenia un pes considerable. A més, l’Assemblea de la Mancomunitat renovava els diputats per meitats cada dos anys, i alguns
dels escollits també canviaven d’adscripció
orgànica d’una legislatura a l’altra.
Tot plegat, una dinàmica força fluida,
en la qual la Lliga va ser la minoria majo-

ritària a partir de 1917, però no entre 1914
i 1917, on la primera força eren els republicans catalanistes. A més, hi havia minories rellevants de monàrquics liberals i
conservadors, així com tradicionalistes i
grupuscles de reformistes i republicans radicals. Tots van participar en alguna mesura en els sis executius que van actuar entre 1914 i 1923, amb aliances que van anar
fluctuant en funció de la tensa conjuntura
social que vivia el país, travessat per fets
de tant impacte com la vaga de La Canadenca, l’escalada del pistolerisme entre
obrers i patronal o el ressò que tenien el

final de la Gran Guerra i la Revolució Russa, tot plegat en una societat que canviava
a gran velocitat i es feia més moderna i
cosmopolita.
Malgrat les lògiques tensions socials
del moment, les fluctuacions electorals i
les diferències ideològiques, certament la
Mancomunitat va fer una aposta excepcional per intentar vincular els tècnics i
experts més ben preparats —alguns molts
joves— per a una missió que consideraven transcendent. No en va, es tractava
de la primera experiència de poder local
català.
Passa a la pàgina 2

2 .REPORTATGE
Ve de la pàgina 1
Els polítics de la Mancomunitat
proclamaven als quatre vents la
transcendència que tenia per a
Catalunya l’existència d’una administració catalana. I conseqüents amb aquesta significació, van voler incorporar a la
institució els experts més ben
preparats, independentment de
la seva filiació política, un exemple que no ha estat seguit posteriorment.
Deu exemples d’aquesta pluralitat ideològica podrien ser
els següents:
EPere Coromines (1870). El vell
republicà detingut pel procés
de Montjuïc, líder de la Unió Federal Nacionalista Republicana
(UFNR), va abandonar la política partidària després del fracàs
del pacte amb els radicals i es
va incorporar a l’Escola d’Alts
Estudis Comercials de la Mancomunitat, on exercí de catedràtic
de Moneda, Banca i Borsa.
EClaudi Ametlla (1883). Mestre i
periodista republicà que havia
militat a la Unió Federal Nacionalista Republicana, compaginava
la direcció de la revista republicana Iberia amb el càrrec de secretari de l’Escola Superior d’Agricultura de la Mancomunitat.
EAntoni Rovira i Virgili
(1882). Historiador, periodista i
polític republicà, militant en el
republicanisme federal, portà
una intensa activitat assagística i
periodística que compaginà amb
l’organització del Servei de Premsa de la Mancomunitat.
ERafael Campalans (1887). Enginyer i líder socialista que
milità al PSOE i el 1923 fundà la
Unió Socialista de Catalunya. Va
organitzar el servei d’obres públi-
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EEmili Mira (1896). Introductor
de la psiquiatria a Catalunya i
fundador de la Unió Socialista
de Catalunya, el 1919 aquesta
mena de nen prodigi va esdevenir director del laboratori de psicologia de l’Institut d’Orientació
Professional. Un any més tard ja
formava part del comitè directiu
del Congrés Internacional de Fisiologia celebrat a París.
EEladi Homs (1886). Després
d’una estada de tres anys als Estats Units va tornar a Catalunya i
va ser l’introductor del mètode
Montessori a les escoles. Va dissenyar la política pedagògica de
la Mancomunitat, que va crear
un potent Consell de Pedagogia.
De perfil catalanista, Homs n’era
conseller tècnic, juntament amb
Francesc d’A. Galí.
EEsteve Terradas (1883). Matemàtic, físic i enginyer format a
Berlín, va ser professor a l’Escola del Treball, va dirigir l’Institut
d’Electricitat i Mecànica Aplicades creat per la Mancomunitat,
la Secció de Telèfons, i posteriorment també la Secció de Ferrocarrils. Va promoure la visita
d’Albert Einstein a Barcelona el
1923. Després de viure a l’Argentina, va tornar a Espanya el 1941
i va arribar a dirigir Telefónica.
ECarles Pi i Sunyer (1888). Enginyer i economista, més endavant es va dedicar a la política;
director de l’Escola Municipal
d’Arts de Barcelona, amb només
28 anys va esdevenir director de
l’Escola Superior d’Agricultura
de la Mancomunitat (1916), càrrec que va ocupar fins al 1924.

EEduard Fontserè (1870). Meteoròleg i astrònom, era molt actiu en totes les iniciatives culturals catalanistes. Catedràtic de
la Universitat
de Barcelona i
considerat el pare de la meteorologia catalana,
va ser el creador i el director
del Servei Meteorològic
de
Catalunya
el
1921, institució
regida conjuntament per la
Mancomunitat i
l’Institut d’Estudis Catalans.
Filiacions diverses, talent,
voluntat
de
modernització i
expertesa tècnica van ser algunes de les claus
de la feina d’aquests i altres alts funcionaris
de la MancomuCartell de la Mancomunitat d’un concurs de bestiar. nitat. Estaven
cridats a una
ques, esdevingué director de l’Es- tasca que volien transcendent,
cola del Treball i, posteriorment, encara que la llei de mancomusecretari d’ensenyament tècnic i nitats deia que només havien
professional, dins del famós Con- de fer funcions administratives
per tal de complir “los fines
sell de Pedagogia.
taxativamente consignados”. SaECebrià de Montoliu (1873), in- bien que no hi eren per confortroductor del pensament urba- mar-se a fer això, perquè el manístic anglosaxó basat en el refor- teix Prat els havia dit que calia
misme socialista. Va treballar al “fer-nos dignes de la successió
Museu Social i a la Ciutat Jardí; gloriosa d’aquells passats que
tot i això, la radicalització social tenien en llurs mans, com des
del 1917 —amb l’ascens conserva- d’ara tenim nosaltres en les nosdor— el va marginar i va marxar tres, la representació unitària
de Catalunya”.
altre cop als Estats Units.

ALBERT BALCELLS Historiador

“La Mancomunitat va fer
més feina que partidisme”
Carles Geli

E

l cartell, al·lucinant, convoca a un concurs de raça
bovina. “I en van fer també per millorar la cavallar i l’aviar…”, diu entusiasta Albert Balcells (Barcelona, 1940), con si encara hi hagués alguna cosa que
el sorprengués de la força de la
Mancomunitat, ell que l’ha estudiat del dret i del revés (La Mancomunitat de Catalunya i l’autonomia; Puig i Cadafalch, president
de Catalunya, i la seva època…) i
com torna a demostrar ara al seu
darrer llibre: Mancomunitat de
Catalunya, 1914-1925. El primer
pas vers l’autogovern, que farà les
funcions de catàleg de l’exposició Prat de la Riba i la Mancomunitat de Catalunya, que el dia 15
s’inaugura a la Diputació de Barcelona. Fent treball de recerca
als arxius d’aquesta entitat, ha
trobat de tot, com l’esmentat cartell, reforçant la creença en la
magnitud d’una petja tal que encara avui es deixa notar; per a bé
i per a mal, com s’entreveu de les
seves respostes.
Pregunta. S’ha elogiat molt la
ingent tasca benefactora de la
Mancomunitat, però en el fons
¿no buscava només satisfer els
interessos de la burgesia diri-

gent, necessitada de territori vertebrat i mà d’obra qualificada?
Resposta. El que la Mancomunitat busca és vertebrar una
nació. I aquesta no es podia constituir si no es vertebrava primer
materialment. La possibilitat de
mancomunar-se la tenien totes
les regions espanyoles, però només Catalunya ho va executar, i
això s’explica gràcies a la força
de la seva identitat cultural. Vertebrar aquest territori passava
per una àrea metropolitana po-

“Prat de la Riba és més
de dretes de jove que
de vell; el catalanisme el
va fer més demòcrata”
tent com Barcelona, que s’entén
com a producte de tots els catalans i que, per tant, ha de revertir en tots. Pensi que a Lleida és
on invertirà més la Mancomunitat i que Balaguer serà la primera localitat que tindrà centraleta automàtica de telèfons. I això
que la Diputació de Lleida era
l’única de les quatre que no era
catalanista...

P. Si Madrid hagués estat capaç de construir un estat modern, hauria existit mai la Mancomunitat?
R. És impossible contestar
avui aquesta pregunta. Però no
tota explicació és material. L’Estat modern francès havia acabat
amb la llengua occitana. Al segle
XIX, l’Estat espanyol ja havia
aconseguit la diglòssia, pròleg a
la desaparició del català com a
llengua materna per a molts.
Això es capgira. Miri: la Mancomunitat és important no tant
per la seva obra, que ho és, i
molt, com pel fet de superar l’esquarterament de Catalunya imposat el 1833, per donar una
visió global de tot Catalunya, per
ajudar a desenvolupar moltíssim una consciència nacional catalana. S’ha valorat més la Generalitat republicana que la Mancomunitat, i és injust. I tot és perquè no va tenir l’Estatut. Aquella
va durar, descomptant suspensions, poc més de dos anys i mig;
la Mancomunitat, gairebé 10.
Pensi que a les 16 escoles que
creà hi anaven més alumnes que
a les cinc facultats que tenia la
Universitat de Barcelona. I molt
del que es va crear encara avui
perdura: l’Escola del Treball…
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Una mostra de tres de les grans
realitzacions de la Mancomunitat:
la formació del professorat i la
introducció a les escoles de
mètodes moderns —com el
Montessori (a dalt)—, la
protecció del patrimoni artístic
(dreta) i la creació de la cabdal
Escola Industrial, al vestíbul de la
qual posa l’historiador Albert
Balcells (a sota). / carles ribas

P. I això que pressupostàriament estava molt limitada,
com per exemple en transferències. Com s’explica que amb tan
poc es fes tant?
R. És fruit d’un plantejament
gairebé filosòfic: millor començar modestament, però començar; plantar l’arbre i ja
creixerà. L’equip de Prat de la
Riba el que fa és dibuixar les necessitats, creen sobre el paper, i
sí, és clar, triguen a funcionar
per problemes pressupostaris i
retards en les competències que
vénen des de Madrid, però les
grans línies ja estan dibuixades.
És justament el contrari d’avui,
que no es fa res ni es belluga res
si no hi ha abans el pressupost.
P. La dictadura de Primo de
Rivera, el primer que diu és que
la Mancomunitat era un desastre financer i un malbaratament
infinit que estava a les portes de
la suspensió de pagaments…
R. Sí, va ser una de les línies
de desprestigi que va encetar la
dictadura… La Mancomunitat es
va veure obligada a emetre deute
públic, però estava molt més ben
gestionat que l’Estat mateix. Entre 1920 i 1924, les amortitzaci-

ons del deute significaven el 14%
del seu pressupost; a l’Estat espanyol eren el 22%. La Mancomunitat arrossegava un doble ròssec: en tots els concursos d’obra
pública, avalava els ajuntaments
dels pobles, que endarrerien el
pagament, com també feia l’Estat. A més a més, hi havia la
inflació provocada per la Primera Guerra Mundial, que disparava els costos…. No era un desastre, però només va faltar l’estroncament del crèdit cap al 1923 davant el dubte raonable que la
institució desapareixeria amb la
dictadura. Els inversors ho sabien: no es va poder emetre més
deute públic i es va estroncar el
crèdit. Sí, la Mancomunitat va
caure de la bicicleta, però perquè
li van donar una empenta.
P. Tot plegat, amb molts pocs
mitjans humans, també.
R. Sí, sense sistemes informàtics com avui, és clar, i només
amb els funcionaris de la Diputació de Barcelona, que amb
prou feines ocupaven el que avui
és la sala d’actes de baix del Palau de la Generalitat. Ara els funcionaris de la Diputació ocupen
l’edifici del Rellotge de l’Escola Industrial, tot l’edifici de Can Serra
i la meitat de la Maternitat. La
Mancomunitat va treballar amb
una sobrietat espartana.
P. I amb la sensació que, a diferència de la imatge d’avui, es
feia més feina que ideologia…
R. Més feina que partidisme,
diria. Tothom tenia la qüestió nacional molt clara per sobre de gairebé tot. A més, la Mancomunitat
es va recolzar moltíssim en la societat civil anterior a ella, no la va
suplir, va reforçar el procés nacional i cultural que ja hi havia, fins
a l’extrem que a vegades no sabies gairebé qui feia què, com en
el cas de la seva tasca amb el
català i l’Associació Protectora
de l’Ensenyança Catalana. La
Mancomunitat va saber crear un
clima, i sense l’ús, com avui, dels
grans mitjans de comunicació.
Van fer-ho des de la base, amb
una llista de conferències que
proposaven per donar als poblets
d’arreu. De la llista, que he estudiat, només n’hi havia tres sobre
la Mancomunitat, la resta eren
de temes tècnics o socials que interessaven la gent: venir al teu
poble a parlar-te de les malalties
de la vinya i en català era d’una

eficàcia de propaganda política
enorme. Apropar-se a la població
era inseparable de fer carreteres,
de la idea de fer una Catalunya
moderna i de la voluntat d’autogovern. Tota anava lligat.
P. Sorprèn que a la Mancomunitat hi hagués gent de tots els
colors polítics. Com va aconseguir desmarcar-se del debat purament ideològic?
R. Perquè la seva proposta era
tan bàsica i evident que qui s’hi
oposava sabia que quedava eliminat políticament,
perdia tota credibilitat. Un polític
paradigmàtic d’esquerra
catalana
com Pere Coromines sap que una
Mancomunitat possibilista afavoreix i
fa créixer la Lliga
Regionalista, el partit de Prat de la Riba, però sap que la
seva tesi d’esperar
el marc de la República espanyola no
es donarà, que encara són quatre
gats i que no tots
són amics de Catalunya; no té alternativa possible, els pesa més ser catalanistes…
P. També és cert
que la Lliga, si bé
va ser hegemònica,
no era majoritària…
R. La Lliga pot
reclutar alts funcionaris d’altres partits per a la Mancomunitat perquè l’esquerra catalana llavors està en descomposició, i no
li suposa cap perill per a la seva
hegemonia; també la necessitaven per no haver de tenir només
el suport dels monàrquics i altres
grups de la dreta liberal abans
que es fessin anti-Lliga i anticatalanistes. En qualsevol cas, l’estratègia és coherent en el marc de la
idea que cohesionar Catalunya i
modernitzar-la, europeïtzar-la,
estava per sobre de les ideologies
dels partits polítics.
P. Com casa la modernitat
que destil·la Prat de la Riba amb
el seu conservadorisme polític?
R. Prat de la Riba és més de

dretes de jove que de gran; el nacionalisme el portà a buscar majories amb forces menys conservadores. El catalanisme el va fer
més demòcrata.
P. En els seus estudis reivindica Josep Puig i Cadafalch com a
president oblidat de la Mancomunitat, però va donar suport al cop
d’Estat i mantingué lligams amb
Primo de Rivera...
R. És una burrada saltar de
Prat de la Riba a Macià quan es
parla de presidents de Catalunya;

Prat ho va ser tres anys i Puig i
Cadafalch, gairebé set... Sí, concedí una adhesió condicional de la
Mancomunitat al directori militar... Va ser un il·lús: pensar que
un dictador donaria a Catalunya
el que no li havia donat un Estat
de dret... Però la seva relliscada
s’ha de contextualitzar. Es troba
en un carreró sense sortida: si no
rebia més traspassos i no podia
emetre deute públic, la Mancomunitat es paralitzava i perdia la
popularitat i la força. D’altra banda, la crisi que patia la Lliga amb
l’escissió d’Acció Catalana era
una constatació que la via possibi-

lista, en intentar pactar amb Madrid, havia fracassat. El que passa després no l’exonera, però
Puig i Cadafalch va haver d’exiliar-se un temps a París i va ser
dels tres únics dirigents de la Lliga que no va donar suport a Franco: mai s’apuntà a la línia col·laboracionista de Cambó i Ventosa i
Clavell.
P. És sorprenent que la Mancomunitat pogués fer la seva tasca en plena convulsió social del
pistolerisme. Com ho resistí?
R. Buscant una equidistància
inviable, amb accions desfavorables als sindicats, com quan decideixen assegurar el proveïment
de mercats després de la vaga de
La Canadenca o participant en la
recollida d’escombraries. O emetent un missatge contrari al lockout empresarial. Tampoc es va donar suport al governador militar
Martínez Anido, ni a la temible
Ley de Fugas, ni a la brutal repressió a la CNT... La Mancomunitat no tenia competències en arbitratge laboral, ni en ordre
públic; s’ho va haver de mirar tot
força passivament. El resultat és
que la institució es va devaluar i
la Lliga es va dretanitzar, tibada
alhora pels carlistes i la Unión
Monárquica Nacional...
P. La institució va tenir mai
temptacions separatistes?
R. El projecte de la Mancomunitat no era separatista per definició; tampoc els dos presidents
eren independentistes: la seva
opció era la via gradual, la de la
mateixa Mancomunitat.
P. Què es podia haver recuperat de la institució el 1977, o ara
mateix, que no s’hagi fet?
R. L’exemple moral: la claredat i la tenacitat per portar un
projecte nacional que no ofegava
els diferents partits polítics sinó
que els transcendia.
P. Si es compara la Mancomunitat amb la Generalitat moderna, sembla que hi ha una Catalunya seriosa que construeix i és
eficaç i una que fa volar coloms
més que una altra cosa...
R. Ens falta potser perspectiva. Avui pesa més el que no s’ha
aconseguit que el que sí, que és
un estat d’opinió molt semblant,
curiosament, al del 1923. La Mancomunitat i la seva força correspon a l’estat de consciència nacional del moment. Ara potser la
ciutadania ha desenvolupat un
nivell d’exigència més gran. Acabi com acabi el procés sobiranista, Catalunya no desapareixerà;
tampoc és realista ni és convenient plantejar-se les coses del
tipus: “Independència o res” o “O
ara o mai”. La història convida a
la serenitat.
P. Catalunya és avui més filla
de 1714 o de 1914?
R. El 1714 és la demostració
que no es vol renunciar a l’autogovern ni per la força de les armes. El 1914 és l’inici del redreçament, tot és més possibilista; clarament som més fills d’aquesta
segona.
P. Llavors, per què se celebra
més enguany el 1714, doncs?
R. No ho sé; el centenari de la
Mancomunitat hauria d’haver
tingut més relleu, amb una gran
exposició itinerant, i una efemèride així la Generalitat no l’hauria
d’haver deixat a mans de la
Diputació de Barcelona... Potser
és perquè la Mancomunitat té
més a veure amb el model a seguir que s’ha tingut fins ara que
el que es projecta cap al futur.

