
La Mancomunitat 
el primer pas vers l’autogovern de la Catalunya contemporània
per Albert Balcells

La Mancomunitat, un projecte d’estat

A la portada de la «Il·lustració Catalana» del 22 d’octubre de 1911, els quatre presidents que redactaren les bases de la Mancomunitat. Més 
endavant Prat de la Riba va dir que «sense les delegacions [els traspassos], la Mancomunitat, que com a personalitat ho és tot, com a poder 
no és res».
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La Mancomunitat, fruit d’un consens molt ample  

fa cent anys

L’any 2014 es commemora el centenari de la Manco-
munitat de Catalunya, que va ser el primer organisme 
d’autogovern de Catalunya de l’edat contemporània. 
Es va crear just dos-cents anys després del desastre de 
1714. Així ho recordava el primer president de la Man-
comunitat, Enric Prat de la Riba, el 6 d’abril de 1914, 
quan va ser elegit president sense rival per l’assemblea 
formada pels diputats de les quatre diputacions cata-
lanes. Començava la recuperació de la unitat admi-
nistrativa de Catalunya, després de l’esquarterament 
provincial de 1833.

La Mancomunitat havia estat un objectiu proposat 
pel catalanisme conservador liberal de la Lliga Regi-
onalista, compartit pels republicans catalanistes i se-
cundat pels polítics catalans dels partits monàrquics 
espanyols. Només hi havia hagut l’excepció minoritària 
del Partit Radical de Lerroux, fort a l’Ajuntament de 
Barcelona fins al 1914. Però fins i tot els lerrouxistes 
van acabar després col·laborant amb la Mancomunitat.

Fou una federació voluntària de les quatre diputaci-
ons catalanes, que li anaren traspassant les competèn-
cies i els recursos fins a arribar a la totalitat l’any 1920, 
quan era president de la Mancomunitat Josep Puig i 
Cadafalch, que succeí Prat de la Riba quan aquest morí 
prematurament l’agost de 1917. Puig i Cadafalch, arqui-
tecte i historiador de l’art eminent, dirigí la corporació 
durant sis anys, fins al 1923. Abans havia estat la mà 
dreta de Prat en matèria de política cultural. Pertanyien 
tots dos al partit catalanista majoritari d’aleshores, la 
Lliga Regionalista.

Puig no va ser un simple epígon de Prat, sinó que 
portà la corporació regional a les seves màximes pos-
sibilitats, encara que no s’aconseguí que les Corts es-
panyoles aprovessin el projecte d’estatut d’autonomia, 
plebiscitat pels ajuntaments catalans el gener de 1919 
i defensat a Madrid per Francesc Cambó al capdavant 
de la minoria catalana al Congrés.

La Mancomunitat, segons el Decret del 18 de de-
sembre de 1913, comportava dues menes de traspas-
sos: els de les quatre diputacions i els de l’Estat, amb 
els recursos fiscals corresponents. Si els traspassos de 
les diputacions provincials portaren a un fons comú, 
especialment beneficiós per als territoris menys desen-
volupats de l’interior del Principat, els traspassos del 
poder central suposaven començar a reduir el superà-
vit fiscal en favor de l’Estat espanyol i en detriment dels 
serveis públics a Catalunya. Però la segona dimensió, 
la descentralitzadora en favor de Catalunya, mai no la 

va portar a terme l’Estat espanyol. En el seu discurs 
inaugural de la Mancomunitat, Prat de la Riba, el 1914, 
ja havia anunciat que «sense les delegacions [els tras-
passos], la Mancomunitat, que com a personalitat ho és 
tot, com a poder no és res».

Així i tot, la Mancomunitat, que administrativament 
només va ser una superdiputació regional, va fer amb 
uns recursos insuficients una obra molt important 
durant els deu anys de la seva existència. Tres mesos 
després de la constitució de la nova corporació catalana 
esclatava la primera guerra mundial. La destrucció de 
vides, viles i monuments a Europa contrastava amb 
la construcció a Catalunya d’una nació moderna dins 
d’uns paràmetres de la democràcia liberal.

L’única reforma singular de l’administració territorial

El Decret del 18 de desembre de 1913 del Govern es-
panyol, que permeté la constitució de la Mancomu-
nitat catalana després de cinc anys de negociacions 
i de debat parlamentari, donava a les altres regions 
espanyoles la possibilitat de formar diputacions in-
terprovincials, però no se’n creà cap més durant tota 
l’existència de la corporació catalana. La seva singulari-
tat en reforçà el caràcter d’organisme de transició vers 
l’autonomia política del Principat i per això la Manco-
munitat va ser envejada i finalment liquidada, el 1925, 
per la dictadura.

La Mancomunitat fomentà la confiança en l’auto-
govern i representà la contribució de la província més 
desenvolupada, la de Barcelona, al desplegament dels 
serveis públics a les altres tres, que n’eren clarament 
deficitàries. Va reflectir el projecte de construcció na-
cional del Noucentisme amb el seu ideal de Catalunya 
Ciutat, un projecte prou atractiu per a aconseguir la 
col·laboració d’intel·lectuals i tècnics que no perta-
nyien al partit hegemònic.

Perquè cal tenir en compte que a l’Assemblea de la 
Mancomunitat mai no hi hagué una majoria absoluta 
i els successius consells permanents que elegí foren 
de composició plural, i malgrat això foren d’una gran 
estabilitat, que contrastava amb la inestabilitat aguda 
dels governs espanyols de la mateix època. Els repu-
blicans autonomistes, igual que els monàrquics ca-
talans dels dos partits espanyols, estigueren presents 
en l’òrgan de govern de la Mancomunitat, que alhora 
era la comissió permanent de la corporació quan no 
estava reunida l’Assemblea, que s’aplegava de forma 
ordinària dues vegades cada any, a més de les sessions 
extraordinàries.
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Puig i Cadafalch, segon president de la Mancomunitat, portà la corporació regional a les seves màximes possibilitats.

Una obra de la qual és hereva la Catalunya actual

A partir de 1907, quan Prat de la Riba fou elegit pre-
sident de la Diputació de Barcelona amb l’onada de la 
gran coalició de la Solidaritat Catalana, es van anar cre-
ant organismes i serveis, com ara l’Institut d’Estudis 
Catalans, que només tenien ple sentit pensant en la 
futura Mancomunitat, que els heretà i els desenvolupà 
a més de crear-ne de nous. De manera que aquell pe-
ríode de set anys que va de 1907 a 1914 resulta del mà-
xim interès, encara que fou entre 1917 i 1923 quan la 
Mancomunitat assolí el màxim desenvolupament dins 
les limitacions en què es va haver de moure.

L’ambició de la Mancomunitat anava més enllà del 
que efectivament va ser. Ja ho deia Prat de la Riba en 
el seu darrer discurs d’investidura, el maig de 1917: 
«No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputa-
ció més gran, ni per a donar a l’ànima catalana un pe-
tit cos d’administració subordinada, secundària, una 
província. Tots, anant més o menys enllà, qui detu-

rant-se aviat, qui veient lluny encara el terme del seu 
ideari, tots volem per Catalunya un cos d’Estat, tots 
sentim que la voluntat popular catalana exigeix im-
periosament, més o menys accentuades o atenuades, 
formes d’Estat.» Més encara que la seva obra, que va 
ser ben fructífera, és sobretot el fet d’haver dissenyat 
un projecte nacional allò que dóna sentit a la Manco-
munitat dins la història contemporània de Catalunya.

 Des del primer moment, Prat de la Riba va for-
mular en termes concrets els objectius: «Escola amb 
llibreria, telèfon i carretera són tres elements que no 
han de faltar a cap poble, per humil i arraconat que 
estigui.» Llibreria volia dir biblioteca. Aquest programa 
pot semblar poc ambiciós només si s’ignora quina era 
la situació real. L’any 1914, dels 1.087 municipis que te-
nia Catalunya, 518 no tenien ni un camí veïnal i no s’hi 
arribava amb carro. Només tenien telèfon 38 munici-
pis, els més grans. No hi havia biblioteques públiques. 
La universitària era molt deficient. La construcció na-



cional passava per la dotació d’uns serveis públics mo-
derns que connectessin tot el país.

Deu anys després de la seva constitució, la Manco-
munitat havia construït 418 quilòmetres de camins 
veïnals i comunicat 218 pobles; havia portat el telèfon 
a 372 municipis, instal·lant 5.950 quilòmetres de lí-
nia allà on la iniciativa privada no havia considerat 
rendible arribar-hi; havia creat la Biblioteca de Cata-
lunya com a biblioteca nacional i les onze primeres 
biblioteques populars en capitals comarcals, connec-
tades amb la central, seguint el model anglosaxó. Per 
a servir-les es creà l’Escola de Bibliotecàries, única a 
l’Espanya de l’època.

A més, la Mancomunitat potencià l’Institut d’Es-
tudis Catalans, creat el 1907 i ampliat el 1911, alhora 
que va donar valor oficial a les normes ortogràfiques 
de 1913, amb què dotà el país d’una llengua escrita 
unitària, capaç de servir d’instrument eficient en tots 
els camps del coneixement i de base a una veritable 

cultura nacional. Després d’haver assolit la categoria 
de llengua literària moderna, ara el català esdevenia 
llengua apta per a l’escola i l’Administració. Malgrat 
no tenir encara l’estatut de llengua cooficial, el ca-
talà va ser l’únic idioma dins la Mancomunitat. Es 
començava a superar la diglòssia, pròleg de la substi-
tució lingüística.

Les setze escoles tècniques i professionals de la 
Mancomunitat, des de la vespertina Escola del Tre-
ball per a obrers industrials fins a la de l’Adminis-
tració Pública per a formar funcionaris identificats 
amb el projecte català, tenien 2.183 alumnes l’any 
1923, al costat dels 1.800 alumnes oficials de la 
Universitat estatal de Barcelona. Aquestes xifres do-
nen idea de les dimensions de l’obra educativa de la 
Mancomunitat, a més del seu prestigi per la qualitat 
de l’ensenyament que s’hi impartia. Alhora fundà 
el primer centre psicotècnic a Espanya d’orientació 
professional.

Cambó amb Alfons XIII a l’Exposició de 1929. El gener de 1919 Cambó havia defensat a Madrid el projecte d’estatut d’autonomia, plebiscitat 
pels ajuntaments catalans.
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Es creà el Servei Meteorològic de Catalunya. Es 
lluità contra el paludisme, el tifus i la tuberculosi amb 
més eficàcia que els serveis estatals fins aleshores. 
S’amplià i es millorà la Maternitat de Barcelona i es re-
duí la mortalitat dels infants a càrrec de la beneficència 
pública. Es modernitzà el manicomi de Salt i s’adquirí 
una gran finca de Santa Coloma de Gramenet per a 
crear el futur gran hospital psiquiàtric públic per a mi-
llorar l’atenció als dements pobres, que era deficient en 
els manicomis no públics de l’època.

Es tractava de fer allò que l’Estat espanyol no havia 
fet a Catalunya en el segle XIX i d’aproximar-se al 
nivell de serveis públics dels principals estats euro-
peus a començament del segle XX. Eren poc favo-
rables tant el context internacional com l’interior: 
guerra a Europa, revolució comunista a Rússia, as-
cens del feixisme a Itàlia, conflictivitat social violenta 
a la regió de Barcelona a partir de 1917 i fins a 1923. 
La Mancomunitat no hi va poder fer res, ja que no 

tenia competències ni en arbitratge laboral, ni en 
legislació social ni en ordre públic. La violència go-
vernativa respongué al pistolerisme sindicalista amb 
el denominat «terror blanc». El desconcert era molt 
gran quan tingué lloc a Barcelona el cop d’estat del 
capità general de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, 
el setembre de 1923.

Tot i aquell context desfavorable, la Mancomunitat 
representà un progrés irreversible de la consciència 
nacional catalana, que els sis anys de la dictadura de 
Primo de Rivera no aconseguiren anul·lar, de manera 
que la Generalitat, a partir de 1931, va poder continuar, 
aprofundir i ampliar l’obra de la Mancomunitat, una 
obra de la qual la Catalunya actual és encara hereva i 
deutora. En realitat, els orígens de la Generalitat ac-
tual cal situar-los l’any 1914. La commemoració del 
centenari està del tot justificada. Si 1714 va significar 
la caiguda, 1914 va significar l’inici del redreçament 
nacional català.
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Inauguració de la Biblioteca de Catalunya, el juny de 1914.  
La Mancomunitat va crear la Biblioteca de Catalunya com a biblioteca nacional.




