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Els intel·lectuals i la Mancomunitat
per Jordi Casassas Ymbert

La Mancomunitat de Catalunya és el resultat de la con-
fluència de tres o quatre processos històrics d’abast 
desigual però sempre rellevants. Per sobre de tots, 
aquesta primera gran institucionalització del catala-
nisme modern podem dir que retreu la notable dispa-
ritat de ritmes històrics entre Espanya i Catalunya que 
feia evidents les limitacions del model d’estat centralit-
zat espanyol i també les creixents dificultats que anava 
tenint la realitat catalana per a encaixar en el pretès 
conjunt uniformitzat hispànic.

Aquests processos als quals fèiem referència, els 
podríem enunciar de la manera següent: primer, la 

creixent voluntat de les elits locals, cada cop més explí-
cita des dels anys setanta del vuit-cents, de concretar 
la capitalitat barcelonina i un estatisme alternatiu ca-
talà; el segon, que corre força en paral·lel amb el pri-
mer, també en el temps, relatiu a la creixent voluntat 
intervencionista d’amplis sectors dels intel·lectuals i 
professionals catalans, impulsada pel primer regenera-
cionisme català i que culminarà amb l’esclat del Nou-
centisme; el tercer, referit al gens fàcil i sempre tens 
procés de constitució del denominat catalanisme polí-
tic, sotmès a fortes pressions internes, a la plural hosti-
litat exterior i a l’agressivitat del medi social i econòmic 

Una gran manifestació en suport de la demanda de la llei de Mancomunitats, a la plaça de Sant Jaume, de Barcelona, l’any 1913.



urbà en què s’havia de desenvolupar: no podem enten-
dre la consolidació del catalanisme deslligada del gran 
creixement urbà de l’àrea de Barcelona; i, el quart, cen-
trat en la progressiva disfunció del sistema canovista 
de la Restauració (i de la seva Constitució de 1876), un 
procés que es farà definitivament evident quan tracti 
de superar la crisi oberta per la pèrdua colonial de 1898 
i vulgui dirigir i orientar el procés de modernització 
d’Espanya. Es tracta, doncs, d’un procés històric de 

més de mig segle de duració, però que a partir dels 
darrers anys del segle XIX no parà d’accelerar-se.

Acceptat aquest marc històric, no ens pot estranyar 
que fos la generació personificada per Enric Prat de  
la Riba la gran protagonista de la posada en marxa  
de la Mancomunitat. Nascuts per terme mitjà en la 
dècada dels setanta, els seus membres són fills direc-
tes de l’experiència burgesa i conservadora que sota la 
batuta de gent com Manuel Duran i Bas ha intentat 
des dels anys seixanta bastir el model català de desen-
volupament polític, cultural, econòmic i institucional 
dins el conjunt hispànic; els seus mestres els han im-
plicat en l’intervencionisme intel·lectual regeneracio-

nista, ja fos d’orientació conservadora o progressista; 
ells mateixos són els coratjosos protagonistes d’aquell 
difícil procés de concreció del catalanisme polític, su-
perant les pressions internes i les qui hi posa el pode-
rós caciquisme electoral; i ells mateixos, també, seran 
els primers que com a catalanistes i oposició activa al 
sistema s’hauran d’obrir pas en el viciat món polític i 
parlamentari (i mediàtic) espanyol i rebre els efectes de 
la seva creixent hostilitat integral.

L’intervencionisme intel·lectual al llindar  

del segle XX

Entre les federacions estudiantils lligades al catala-
nisme, les corporacions barcelonines que intenta-
ran ocupar (com ara l’Ateneu Barcelonès), l’estímul 
proporcionat per les assemblees anuals de la Unió 
Catalanista i el món de les acadèmies pertanyents a 
les congregacions marianes es reactivarà molt cap  
a final del segle XIX la vocació intervencionista dels 
intel·lectuals. És curiosa, i tota una novetat en el pa-
norama cultural català, la tendència que tindran de 
presentar-se com a joves, i progressivament com a 
pragmàtics (possibilistes en política), amb una també 
nova necessitat de deixar enrere la «crosta de doctri-
narisme indigest» (en posterior expressió de Carles 
Capdevila), rebutjant fins i tot l’integrisme religiós, 
que consideren incompatible amb la vida d’una soci-
etat moderna (arribaran a considerar-lo «una forma 
banal d’espanyolisme») i identificant-se amb una 
clara vocació d’obertura a Europa i amb l’afany d’una 
preparació rigorosa: Prat de la Riba arribarà a parlar 
de «febre de perfecció».

El Modernisme, excessivament crític amb la reali-
tat circumdant i agressivament individualista, va esti-
mular molts d’aquests trets, però va frenar la creació 
d’una moralitat intervencionista col·lectiva. No va ser 
aquest el tarannà que identificava el món de les con-
gregacions marianes i les seves acadèmies, entestades 
a reunir la joventut universitària i coordinar la seva 
voluntat d’acció. Cal pensar que en aquest ambient fe-
ren coneixença gent com Albó, Prat de la Riba, Bofill 
i Mates, Muntanyola, Maspons i Anglasell, Ors, Puig i 
Cadafalch, M. Aguiló, Trias de Bes, Josep Carner, Vallès 
i Pujals, Valls i Vicens, Nubiola, Manuel Raventós, Car-
les Jordà i tants altres posteriorment implicats en llocs 
de responsabilitat de la Mancomunitat.

Si el tema venia d’abans (la celebració del Primer 
Congrés Universitari Català n’era un bon exemple), 
serà amb l’esclat noucentista que la mobilització i 
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l’intervencionisme arbitrari i civil dels intel·lectuals i 
els professionals començarà a adquirir tota la dimen-
sió i tot el relleu. Ara bé, amb vista al nostre tema 
cal precisar que la irrupció orsiana de 1905-1906, 
tot i contribuir centralment a posar en circulació el 
bagatge terminològic i intel·lectual del corrent, no 
fou la responsable única d’aglutinar el complex nou-
centista: en va ser un ingredient més, fonamental-
ment estètic. Van ser necessaris la irrupció política 
de Prat de la Riba a partir del seu retorn a Barcelona 
el 1904 i l’oportunisme del seu llibre La nacionalitat 
catalana respecte del moment liminar de la Solida-
ritat Catalana (1906), perquè es materialitzés el sec-
tor responsable de preparar el self-government català. 
Des de mitjan 1907 es comença a reivindicar la vàlua 
dels tècnics, la supeditació de l’individualisme intel-
lectual al projecte.

La Joventut Nacionalista i l’«escola de la Lliga»

Entre l’efervescència de la Solidaritat i la presidència de 
Prat a la Diputació de Barcelona (1907), aquest projecte 
estatista (una altra novetat en la cultura política cata-
lana) es va imposar definitivament. La Lliga Regiona-
lista es va posar a punt enfortint la seva cohesió interna 
(amb la Comissió d’Acció Política) i creant la secció 
Joventut Nacionalista per tal d’aplegar i formar els 
quadres; al seu davant, hi va posar joves professionals 
compromesos amb l’estratègia camboniana de donar 
suport a la discussió del projecte de llei d’Administra-
ció Local presentat per Maura al Congrés en el mateix 
moment: es tracta de J.M. Tallada, Sans i Buïgas, Vallès 
i Pujals i Vidal i Guardiola, entre altres. També crearan 
la revista «La Cataluña», escrita en castellà per influir 
en la intel·lectualitat espanyola, que es convertirà en el 
principal portaveu de l’estatisme noucentista.

El 17 d’octubre de 1911, al palau de la Generalitat, Josep Riu i Vendrell i els presidents de les quatre Diputacions provincials a la reunió que va 
aprovar les bases de la Mancomunitat de Catalunya.
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Josep Carner i Jaume Bofill i Mates, 
intel·lectuals sorgits de l’equip de Prat 
de la Riba i d’influència ascendent en 
l’estructura de la Mancomunitat.
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La possibilitat que el projecte de Maura permetés 
la mancomunació de municipis petits i fins la creació 
d’un Consejo Regional va obrir l’horitzó de l’inter-
vencionisme. A principi de 1908, Cambó defineix el 
concepte de «catalanisme constructiu» (que contra-
posa al «contemplatiu» del vuit-cents), per a interes-
sar la massa, l’oligarquia econòmica i la classe mitjana 
emergent. «La Cataluña» s’hi suma amb entusiasme, 
parlant de «sano gubernamentalismo» i «Acción, inter-
vencionismo, imperialismo son nuestros dioses actuales». 
La llista de projectes, realitats i creació d’institucions 
serà notable, bona part en coordinació amb la presi-
dència de Prat a la Diputació. Aquest intervencionisme 
del sector intel·lectual professional va donar cos al de-
nominat «Catalunya endins» («l’enfora» era el que es 
dirigia a la política espanyola i el menava Cambó) i a 
l’«escola de la Lliga», al·lusiva a la creació dels quadres 
del regionalisme i a la seva funció nacionalitzadora, 
amb una visió «orgànica, concretament biologista, de 
la moderna reconstrucció de Catalunya» (segons ex-
pressió de Prat de la Riba l’abril de 1913). 

Aquesta reconstrucció va centrar la política catala-
nista en el període posterior a la Setmana Tràgica i du-
rant la campanya de reivindicació de la Mancomunitat, 
entre 1911 i 1913. L’abril de 1912, Cambó s’adreçarà a les 
«joventuts» encoratjant-les a culminar el procés de la 
seva burocratització moderna: «a estudiar les qüestions 
concretes i participar en les funcions d’execució», a in-
tervenir en «totes les funcions d’administració», perquè 
«tota revolució política que no crea una burocràcia infor-
mada en el seu esperit, imposada d’aquell ideal, passa i 
fracassa». La joventut es feia moderna en fer-se burocrà-
tica i entenia el missatge com la seva gran aportació polí-
tica a la institucionalització del catalanisme noucentista.

El protagonisme del sector intel·lectual

Quan la Mancomunitat es posà en funcionament, 
l’abril de 1914, els quadres que l’havien de gestionar es-
taven fonamentalment a punt. A més, sobre un primer 
esbós anterior d’una Escola d’Administració Pública 
dirigida per Sans i Buïgas, el 1914 mateix es posà en 
marxa l’Escola de Funcionaris de l’Administració Local 
amb protagonisme de J. Vallès i Pujals i posterior direc-
ció d’Isidre Lloret. Fou concebuda com un instrument 
de capacitació, però també de nacionalització de l’apa-
rell burocràtic català. L’Escola contribuirà a la redacció 
del projecte d’Estatut el 1918. Tot i que les seves di-
mensions foren força reduïdes, la simple existència de 
l’Escola indica el tarannà estatista imposat a la Manco-
munitat pels intel·lectuals de l’activisme noucentista.

Jaume Bofill, un dels intel·lectuals sorgits de l’equip 
de Prat de la Riba i d’influència ascendent en l’estructura 
de la Mancomunitat, el 1919 es va adonar de seguida de 
les dificultats que la intel·lectualitat «burocràtica» tindria 
per continuar el projecte pratià enmig de les fortes ten-
sions socials del moment; així i tot, el 1919 en reivindicà 
la funcionalitat, l’aportació d’intel·ligència, la professio-
nalitat i la idealitat en una posició equidistant entre la 
burgesia i el proletariat. La gent de la Joventut Naciona-
lista es tornà a mobilitzar davant l’evidència que la tensió 
general feia perillar el seu projecte estatista: idealitat, dis-
ciplina, preparació, sensibilitat social seran els seus mots 
d’ordre. Des d’aquesta perspectiva, s’entén que aquests 
intel·lectuals acabessin apartant Eugeni d’Ors dels llocs 
dirigents dins la Mancomunitat (1920): no podien tole-
rar l’elitisme, la indisciplina, l’individualisme i la manca 
de professionalitat burocràtica del Pentarca. Caiguda la 
Mancomunitat, Bofill coincidirà amb Josep Pla a afirmar 
que l’obra d’Eugeni d’Ors havia estat «benèfica i opor-
tuna» mentre havia flanquejat la de Prat de la Riba.

El 23 de maig de 1963, homenatge a Francesc Maspons i Anglasell, un 
dels elements actius de les acadèmies sorgides de les Congregacions 
marianes a l’època de la Mancomunitat. (Foto: Jordi Mir)




