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L’embrió de
l’autogovern
Fem un repàs de l’àmplia obra de govern de la
Mancomunitat de Catalunya, nascuda fa 100 anys

Inauguració de
la Biblioteca
Popular de
Valls, obra de la
Mancomunitat,
l’any 1918
SERVEIS DE
BIBLIOTEQUES DE LA
DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
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LES XIFRES

5.500

Durant els seus
deu anys d’història, la Mancomunitat crea fins a
5.500 quilòmetres de línia telefònica.

1.700

També es creen
1.700 quilòmetres de carretera
per tal d’enllaçar
tots els municipis.

Mancomunitat centenària
ADRIÀ GRATACÓS

‘Cloem el període
que comença
amb la caiguda
de Barcelona, i
n’iniciem un
altre, que és
l’endemà, que és
l’esdevenidor’

● L’autogovern català ha viscut, al llarg de
la seva història, un seguit de sotracs, abolicions i restitucions. Aquest 2014 es presenta com un any transcendental per al
futur del país, però també pren importància el passat. Aquest mes d’abril, la Mancomunitat de Catalunya, creada a partir
de la fusió de les quatre diputacions catalanes el 1914, compleix cent anys, una efemèride que, per si calgués, acredita que la
voluntat catalana de governar-se per si sola és molt més que major d’edat. La Mancomunitat naixia després d’anys de reivindicació política i social, i deixava enrere
dos segles sense cap organisme representatiu del Principat, des que Barcelona havia caigut el 1714 i dos anys després s’havien abolit les Corts Catalanes amb el Decret de Nova Planta.
“La Mancomunitat clou un període i

La Mancomunitat de
Catalunya, el primer embrió
d’autogovern català des del
1714, celebra aquest mes
d’abril el seu centenari
n’inicia un altre. Cloem el període que comença amb la caiguda de Barcelona, amb
el Decret de Nova Planta (...) i n’iniciem
un altre, que és l’endemà, que és l’esdevenidor.” Amb aquestes paraules prenia possessió com a primer president de la Mancomunitat de Catalunya Enric Prat de la
Riba. Es finalitzava un llarg període en el
qual la unitat territorial catalana no era reconeguda per l’Estat espanyol, i en començava un altre caracteritzat per l’existència d’aquella nova institució que va
constituir la primera experiència d’auto-

govern català del segle XX, tot i que fos
encara de forma molt limitada.
Així és com va presentar la Mancomunitat Prat de la Riba, com “l’embrió d’un
futur Estat català autònom dins d’Espanya”. Les seves atribucions se cenyirien en
l’àmbit administratiu, amb les mateixes
competències que ja tenien anteriorment
les Diputacions i amb un pressupost ínfim. En els 10 anys que va durar, fins que
l’any 1925 va ser fulminada per la dictadura de Primo de Rivera, la Mancomunitat mai va disposar de competències que li
atorguessin poder polític, però tot i així
sempre va tenir vocació de govern. Segons
Enric Pujol, catedràtic en filosofia i lletres
i especialitzat en història per la UAB, “la
Mancomunitat, tot i les seves limitacions,
va exercir de govern de Catalunya des del
primer minut, i va comptar amb el suport
de la societat catalana”.
Sense la complicitat social, a través
d’entitats civils, sectors empresarials i sin-
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Cap ajuntament
sense escola,
biblioteca,
telèfon i
carretera; aquest
era l’ideal del
consell de la
institució

Enric Prat de la Riba en ser proclamat president de la Mancomunitat, en una assemblea
constituent al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, seu de la Diputació
JOSEP BRANGULÍ SOLER / ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA (ANC)

Un projecte que
mirava a Europa
dicats, segurament la Mancomunitat mai
no hauria vist la llum. La societat catalana
reclamava un organisme representatiu
propi, que s’erigís com a substitut d’un
Estat espanyol que era considerat ineficient, insensible i poc respectuós amb Catalunya. Per a Enric Pujol, la col·laboració entre forces polítiques i
socials catalanes va ser clau per
crear la Mancomunitat: “Hi havia una necessitat compartida
que va fer de la Mancomunitat
un organisme transversal, capaç d’unir el catalanisme.”
Aquesta unitat social
mostrada al carrer
també es va veure reflectida dins de la
institució. La voluntat de governarse per si mateixa
s’erigeix com la principal raó per la qual neix la Mancomuni-

Enric Prat de la Riba tenia clar que
la Mancomunitat s’havia d’emmirallar en els estats europeus moderns, basats en l’eficiència, l’obertura al món i la cohesió social. El
seu pla dibuixaria dues línies distingides: per una banda, s’havia de
dotar Catalunya d’infraestructures bàsiques com una xarxa de
telèfon o un entramat de carreteres que permetessin unir els
municipis del país. Per l’altra,
s’havien de crear entitats que
servissin per millorar la formació de professionals i dotar
la llengua i la cultura catalanes de les eines necessàries per poder
subsistir.

tat, però els partits polítics, amb la Lliga
Regionalista com a força hegemònica, tradueixen aquesta necessitat d’autogovern
en mesures concretes. En destaca la política social. “Que no hi hagi un sol Ajuntament de Catalunya que deixi de tenir la seva escola, la seva biblioteca, el seu telèfon i
la seva carretera.” Aquest era l’ideal del
consell de la Mancomunitat el 1914. En
definitiva, volia exercir de govern en tot
allò que l’executiu espanyol no feia a Catalunya.
L’impuls d’una política social que afavorís la cohesió, junt amb la creació d’infraestructures públiques imprescindibles
per a l’època i incidir en la importància de
la cultura, la llengua i l’ensenyament, estableixen, per Enric Pujol, “les bases de la
cultura catalana de la qual en som hereus”.
El llegat de la Mancomunitat el trobem
immortalitzat en edificis i institucions
com ara la Biblioteca de Catalunya, el
Museu de Ciències Naturals o l’Escola

La societat
catalana
reclamava un
organisme català
que substituís un
Estat espanyol
considerat
ineficient
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Cultes i
moderns
MARIA PALAU

Un projecte
expositiu en sis
espais diferents
del territori
català invocarà
l’esperit enèrgic
i innovador de la
Mancomunitat

● Fa 100 anys, un 40% de la població

catalana era analfabeta. Greu problema
que va atacar d’arrel la Mancomunitat
amb la creació de la xarxa de biblioteques populars, a imatge i semblança de
les free public library anglosaxones. Biblioteques obertes a tothom, a estudiosos i a obrers, a adults i a nens, vet
aquí quina revolució. Una peça clau, no
l’única, del projecte de país que tenia
l’organisme liderat per Prat de la Riba.
Un país culte i modern.
En tan sols una dècada, l’enèrgica Mancomunitat va concebre un munt d’accions per assolir aquest objectiu. Va
desplegar infraestructures com la xarxa
de telefonia o la de camins; va impulsar
l’Institut d’Estudis Catalans; va treballar
en el patrimoni material i immaterial,
en la sanitat, la prevenció i la beneficència; va actualitzar la cartografia, la
meteorologia, i va crear les bases per a
una pedagogia moderna. Una activitat
intensa per erigir instruments de país
amb visió de futur que ara reivindicarà
un projecte expositiu estès per tot el territori, fidel a l’esperit d’una institució
que anhelava modernitzar Catalunya de
punta a punta.
L’inici del demà és la gran exposició de
la celebració del centenari de la Mancomunitat. En realitat, són set exposicions
–sis en format instal·lació i una més
clàssica– en sis espais. Víctor Batallé
n’ha assumit el comissariat i s’ha confiat el disseny, amb una estètica sorpre-

nent, a Exit Design. Produïda per les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona, l’aventura expositiva arrencarà dimecres que ve al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB), on
s’exhibirà la mostra mare de tot el projecte amb un repàs general a la història,
els artífexs, el pensament i l’obra realitzada per la Mancomunitat. La Casa de la
Caritat, seu del CCCB, també aportarà
una instal·lació connectada als seus orí-

gens i a una de les primeres preocupacions de Prat de la Riba: dotar el país
d’un servei públic de sanitat.
Aquesta mateixa setmana, s’obriran al
públic tres exposicions més. Dimecres,
l’Escola Industrial de Barcelona presentarà una mostra dedicada a l’ideari educatiu de la Mancomunitat, del tot decidida
a assajar noves línies pedagògiques,
com el mètode gestat per Maria Montessori, que va impartir els primers cursos

La tasca d’unir
societat i territori

La normalització
lingüística duta a
terme per
Pompeu Fabra va
ser determinant
per a la
subsistència del
català

Industrial. Però també el trobem en la
construcció de la base cultural i educativa que ha esdevingut un referent
del país. Per al president de la Diputació
de Barcelona, Salvador Esteve, l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC) mostra “l’herència cabdal” de la institució. “Els creadors
de la Mancomunitat van entendre que el
català necessitava establir uns referents
per sobreviure. La normalització lingüística de Pompeu Fabra va ser determinant
per a la subsistència del català”, explica.
El president de la Generalitat, Artur
Mas, ha reconegut en més d’una ocasió la
seva admiració per la claredat de Prat de la
Riba a l’hora de construir el seu projecte
polític, tot i els pocs instruments amb què

Amb un govern estatal en què la
política social era gairebé nul·la, la
Mancomunitat es va encarregar
d’eliminar aquestes mancances
amb diverses iniciatives. Així, es va
crear l’oficina d’informació econòmica i social, la Comissió de Sanitat, les borses de treball municipals o l’institut d’orientació professional. A aquests projectes s’hi va
afegir la construcció de 1.700 quilòmetres de carretera i més de
5.500 de línia de telèfon. L’objectiu, integrar el territori i dotar el
país d’aquelles estructures que necessitava des de feia anys.

comptava. Però el lideratge indiscutible de
Prat de la Riba segurament no hauria estat
suficient per convertir aquest organisme
en un prototip de l’autogovern català. Esteve coincideix amb Mas però en destaca
la suma de personalitats que va aconseguir
aplegar: “Una de les virtuts de Prat de la
Riba va ser escollir els millors en totes les
especialitats sense mirar la seva procedència ideològica.” Pompeu Fabra, Alexandre
Galí, Antoni Rovira i Virgili o Eugeni
d’Ors entre d’altres, a banda de Josep Puig
i Cadafalch i el mateix Prat de la Riba com
a presidents. Una suma de noms que encara avui en dia sostenen els fonaments
polítics i intel·lectuals del país.
Aquesta voluntat de consens i transver-
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Albert Einstein a
Barcelona, el 1923;
membres de la Reial
Acadèmia de
Ciències, en plena
activitat; Pompeu
Fabra i el també
escriptor i lingüista
Josep Miracle i
Montserrat; massiu
acte d’inauguració
de la biblioteca
popular del
Vendrell. DIFERENTS
ARXIUS

formatius fora d’Itàlia a Catalunya, el
1916. Dijous, Lleida se sumarà a la celebració amb una mostra a l’Institut d’Estudis Ilerdencs sobre la política de comunicacions, tant les dedicades al transport
de mercaderies i de persones com les
que transmeten informació, prioritat de
la institució per avançar en la vertebració
del territori. I divendres, l’Institut d’Estudis Catalans, un dels primers ens fundats per Prat de la Riba després del seu

nomenament, el 1907, com a president
de la Diputació, explorarà en una installació l’impuls que es va donar durant
aquells anys tan constructius al coneixement científic.
Més endavant, Tarragona i Girona també
contribuiran a la festa dels 100 anys de
la Mancomunitat. Al Palau de la Diputació de Tarragona, a finals de maig un recorregut expositiu s’endinsarà en la xarxa de biblioteques populars a través de

la fascinant correspondència de les seves bibliotecàries. I la Casa de Cultura de
Girona, a partir del 17 de juny, incidirà
en una altra iniciativa de pes: la normativització lingüística del català. Després
d’un munt d’intents fracassats, Prat de la
Riba va solucionar l’eterna aspiració tot
confiant la proposta reformadora a Pompeu Fabra. La nova era es va obrir amb
la publicació, el 1913, de les Normes ortogràfiques.

“Els catalans som
fills del 1914”
salitat amb la qual es va construir la Mancomunitat topa amb el final que va tenir.
L’any 1919, amb una efervescència de la
mobilització social a Catalunya i la sensació creixent que la Mancomunitat necessitava més competències, la Lliga va plantejar a l’Estat un projecte d’autonomia per
al Principat. La seqüència de
fets indicava una pressió creixent per aconseguir la restauració de la Generalitat, però l’arribada de la dictadura de Primo
de Rivera ho dinamitaria tot.
Fins i tot polítics de la Lliga, entre ells el seu líder Francesc
Cambó, veurien amb simpatia

“Els catalans som fills del 1914
més que del 1714.” Així comença
Francesc Marc Álvaro el pròleg del
llibre Pàtria i progrés: La Mancomunitat de Catalunya,
1914 - 1924. Escrit per
Agustí Colomines i Aurora Madaula, l’obra explica la feina feta per la
Mancomunitat i arriba a
una conclusió clara:
“Amb poc es va fer
molt.” El llibre serà presentat el proper dilluns
(7 d’abril) a la Nau Comanegra de Barcelona.

el cop d’estat. La principal força política
que havia posat en marxa el rellotge de la
recuperació de l’autogovern, una dècada
després l’aturava de cop.
Construir un estat modern amb estructures que bastissin la cohesió del país. Tot,
amb voluntat de consens i establint objectius comuns. Aquest era l’anhel dels homes que ara fa 100 anys van fer possible la
Mancomunitat, i l’esperit que la converteix en un dels principals referents a considerar a l’hora d’encarar el procés sobiranista català. Mirar enrere, a aquell primer
pas, encara precari de recuperació de les
institucions catalanes, ha de permetre agafar com a model allò que era exemplar. I,
també, no repetir els mateixos errors.

Prat de la Riba
va escollir les
millors persones
en tots els
camps, sense
mirar la seva
procedència
ideològica
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De seguida, les
associacions es
fan seva la
Mancomunitat: li
atribueixen uns
drets dels quals,
en realitat, no
disposava
encara

Una història que viatja arreu
MARIA PALAU
● La voluntat de Prat de la Riba era la

de construir aquella Catalunya ciutat
que ideaven els noucentistes. Enric Prat
de la Riba proclamava “Ni cap poble
sense escola, ni cap escola sense mestres.” La institució pensava en concepte
de país, i no es limitava a les fronteres
de les diputacions, establertes per l’Estat espanyol. Per això, l’exposició La
Mancomunitat de Catalunya. Cultura i
pedagogia, que es pot veure fins al 27
d’abril al Museu d’Història de Catalunya,

viatjarà durant tot l’any arreu.
Aquesta instal·lació se centra en l’aposta de la Mancomunitat per la cultura, la
ciència i la pedagogia com a eines
transformadores de la societat. L’entusiasme de mestres i ciutadans a aprendre va fer que esclatessin les escoles
d’estiu per a formadors, i les d’oficis
que permetien als obrers millorar el seu
àmbit de treball. Eren anys de forta revolta social en què sindicats com la CNT
sortirien de la seva semiclandestinitat i
crearien ateneus i escoles.
L’efervescència del carrer es va canalitzar per recuperar una institució que pro-

mocionés unes necessitats que no havia
advertit l’Estat espanyol. Així, de seguida
les associacions es fan seva la Mancomunitat i li reclamen, per exemple, que
l’esperanto sigui una assignatura obligatòria a les escoles catalanes. Un dels comissaris, Ferran Aisa, aclareix la potència de les entitats comptant els 20.000
socis de l’Ateneu Enciclopèdic Popular,
“més que el Barça de l’època”, sentencia. La República, més tard, tindria les
competències que li faltaven a la Mancomunitat i va poder desplegar (durant un
breu període de temps) l’ambiciós projecte.

Salvador Esteve, president de la Diputació de Barcelona.

“Prat de la Riba ho va fer tot per al país i en contra de ningú”
Al llarg de la
història, les
quatre
diputacions han
exercit de
dipositàries de
les institucions
catalanes

● Com a president de la Diputació

de Barcelona, l’actual alcalde de
Martorell, Salvador Esteve es converteix en un dels hereus institucionals
dels creadors de la Mancomunitat.
En destaca el seu llegat i la capacitat de fer tant amb tan poc.
Si hagués d’escollir l’encert més destacat de la Mancomunitat, amb quin es
quedaria?
Amb la visió general que tenia Prat
de la Riba a l’hora de construir el

seu ideal de país. Tenia el projecte al
cap i va començar a treballar amb els
recursos de què disposava.
Encara que l’organisme fos creat i fos impulsat per la Lliga Regionalista, va aconseguir esdevenir una institució transversal?
Sí. Prat de la Riba va anar a buscar els
millors en cada especialitat sense mirar
la seva procedència ideològica. Es va
crear amb consens social i polític.
Com s’explica que, tot i que només tenia

competències administratives, esdevingués un referent de l’autogovern català?
Des del primer moment té voluntat
d’exercir de govern. Prat de la Riba vol
construir un estat modern i crea les estructures que necessita el país per serho. Fa una gran feina en l’educació i la
formació de la societat.
Va tenir algun referent polític en concret
per fer de Catalunya un país modern?
Els creadors de la Mancomunitat eren
il·lustrats i eren conscients que Espanya
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La formació és
entesa com una
eina
indispensable de
progrés: s’hi
integren els
obrers i també
les dones
L’‹unicum›. L’exposició s’obre amb la testa de guix d’Enric Prat de la Riba, obra d’Ismael Smith.
Sobre aquestes ratlles, Rosa Sensat, encarregada d’elaborar el pla d’estudis de l’Institut de
Cultura i Biblioteca Popular per a la Dona. ANDREU PUIG

A principis de segle, la identificació va
ser tan ràpida que el segon president de
la Mancomunitat, Josep Puig i Cadafalch,
ja es dirigia, al 1917, com “el president
de Catalunya”, segons revelen les publicacions que es poden veure a l’exposició.
Prat de la Riba (la mostra ensenya per
primer cop una testa de guix feta per Ismael Smith, un unicum, que es creia perduda fins fa ben poc) va atraure intel·lectuals que van projectar mètode per reforçar cultura i educació però també en feien seguiment. En l’exposició es pot veure, per exemple, els honoraris que s’assignaven a Pompeu Fabra perquè po-

havia quedat endarrerida. Volien acostar-se a Europa i van trobar en la Primera Guerra Mundial una oportunitat per
impulsar el país econòmicament.
En som hereus, de la feina feta per la Mancomunitat?
Totalment. La xarxa de biblioteques que
caracteritza el nostre país neix durant la
Mancomunitat. També demostra el paper de les Diputacions a la història de
Catalunya. Històricament han exercit de
dipositàries de les institucions catalanes.

gués desplaçar-se per Catalunya tot donant a conèixer la normativització lingüística del català.
La cultura i l’educació van ser dos elements claus que van donar noves oportunitats, tant a la indústria com al camp. I
és que una altra de les revolucions ordenades d’aquest projecte va ser donar un
espai social i laboral a la dona, encara
massa reclosa en tasques domèstiques.
Per això, són de vital importància els estudis que es donen per formar infermeres i bibliotecàries i per formar-les també
dins de la indústria tèxtil.
Dilluns passat, en un debat que comple-

tava l’acte de clausura del tancament
del Centenari de l’Institut del Teatre
(també impulsat per Prat de la Riba com
a president de la Diputació de Barcelona), que s’avançava als actes d’avui per
obrir el centenari de la Mancomunitat,
l’economista Josep Maria Bricall i l’expresident del Parlament Joan Rigol advertien que Prat de la Riba va saber triar les
persones de més talent per dirigir els vaixells. Va ser feina de país, que es va fer
sense fissures polítiques. En aquest sentit, avui la cultura i l’educació són l’antídot de la societat contra la perversió del
mercat, augura Rigol.

Salvador Esteve, albert salamé

Podem trobar paral·lelismes entre la
gestació de la Mancomunitat i el procés sobiranista actual que viu Catalunya?
Molts. Prat de la Riba ho va fer “tot
per al país i en contra de ningú”, així
ho afirmava. Precisament el que estem fent ara. El consens que es va
aconseguir llavors, ara és més necessari que mai. La Mancomunitat
demostra que ho hem de fer entre
tots. En podem aprendre molt,
d’aquell període.

Prat de la Riba
volia fer de
Catalunya un
país modern i va
crear les
estructures que
necessitava el
país per ser-ho

