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fons o electrificar tots els pobles catalans co-
mençarà a ser una realitat, que seguirà amb la
creació d’hospitals, noves escoles, bibliote-
ques i centres de formació per als joves i per a
les dones.

Un llibre oportú per conèixer i valorar la
feina feta per la Mancomunitat de Catalunya
en uns temps convulsos però creatius. Agustí
Colomines i Aurora Madaula han il·luminat
amb el seu treball una època i una institució
que les noves generacions de catalans no han
d’oblidar, perquè la història ensenya no sola-
ment fets del passat sinó camins de futur. ❋

HISTÒRIA FERRAN AISA

Centenari de la Mancomunitat
l 6 d’abril del 1914 es posava en marxa
la Mancomunitat de Catalunya, que
esdevenia el màxim exponent d’auto-

govern des del 1714. Enguany es commemo-
ra el centenari d’aquella experiència que fou
enderrocada pel cop d’estat del general Pri-
mo de Rivera. L’exemple de la Mancomuni-
tat que amb pocs mitjans econòmics va rea-
litzar una gran tasca cultural, pedagògica,
política i social, el podem seguir tant en les
diverses exposicions que s’han inaugurat re-
centment al Museu d’Història de Catalunya i
al Centre de Cultura Contemporània de Bar-
celona, com en llibres com Pàtria i progrés. La
Mancomunitat de Catalunya, 1914-1924,
d’Agustí Colomines i Aurora Madaula.

Francesc-Marc Álvaro escriu al pròleg:
“Els catalans d’avui som fills del 1914 més
que del 1714. La nostra societat no és filla de
la derrota que va suposar la caiguda de Barce-
lona davant les tropes borbòniques ni filla de
l’esperit del 12 de setembre, segons el qual els
nostres ancestres s’haurien posat a treballar
amb la moral alta l’endemà mateix de perdre
els furs i les llibertats, enmig de les runes de la
batalla. [...] El fet polític principal que ha
marcat la societat catalana d’avui és la trans-
formació –fa poc més de cent anys- del cata-
lanisme literari, doctrinal i sentimental en un
moviment polític articulat amb voluntat de
governar, modernitzar i regenerar.”

Aquest va ser l’esperit que va guiar Prat de
la Riba i els homes que van fer possible la
Mancomunitat de posar Catalunya en el car-
ro del progrés europeu. L’assaig històric
d’Agustí Colomines i Aurora Madaula se-
gueix precisament aquesta tesi sobre la im-
portància i la influència que ha tingut per al
catalanisme polític la Mancomunitat de Ca-
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talunya. Els autors analitzen la situació de
Catalunya dins l’Espanya de la restauració,
l’aparició del catalanisme polític i l’eclosió de
la lluita per l’autonomia.

Els principals personatges que faran possi-
ble aquesta modernització de Catalunya van
d’Eugeni d’Ors a Prat de la Riba, passant per
Puig i Cadafalch, que serà el segon president
de la Mancomunitat. Colomines i Madaula
apropen al lector les grans línies creadores de
la Mancomunitat, tant en l’aspecte polític o
quotidià com cultural o científic. La idea de
Prat de la Riba de fer carreteres, posar telè-
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Fa 100 anys es va
constituir al Palau de
la Generalitat la
Mancomunitat de
Catalunya, presidida
per Enric Prat de la
Riba, una institució
activa entre els anys
1914 i 1925
ARXIU

NOVEL·LA LLUÍS LLORT

l periodista cultural que protagonitza
la novel·la (nouvelle de gruix, però no-
vel·lota de contingut) Les Mans del

Drac, demana un Sant Jordi diferent. I Sebas-
tià Bennasar, home amable, li ha concedit.

La trama, amb tres veus narratives, té lloc
en un sol dia, un diumenge de Pasqua que co-
incideix amb Sant Jordi. Els elements que ho
fan diferent? Un escamot terrorista, que vol
una Barcelona lliure de turisme i d’obres de
Gaudí, inunda la Sagrada Família amb milers
de litres de merda. Una dona i tres homes
(amb ajudes eclesiàstiques) roben un nadó,
que ha de ser el Dimoni, i el bategen furtiva-
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Un Sant Jordi molt i molt diferent

ment a la Catedral, amb la sang de les tretze
oques de santa Eulàlia. Passen per allà un ex-
pert en temes diabòlics marginat pel Vaticà i
algú que assassina amb una daga de plata au-
tors mediocres o mediàtics (mediàctrics?) i
que avisa abans de fer-ho al periodista cultu-
ral que, al seu torn, avisa la sergent dels Mos-
sos que coprotagonitza l’obra amb ell.

No és una paròdia lleugera que busca la
riallada fàcil. És un repte explícit: demostrar
que no calen 500 pàgines per escriure un
danbrown. I Bennasar se’n surt amb un di-
vertiment ben armat. Demostra un cop més
tenir habilitat per parir personatges amb

pocs elements. I sembla mentida quants per-
sonatges, accions i comentaris col·laterals ha
fet entrar en 124 pàgines. Amb molt bon rit-
me, bons diàlegs (empolsinats amb mallor-
quinismes, com el text) i referències cultu-
rals, gastronòmiques i de crítica social.

El problema és que el protagonista reclama
un Sant Jordi diferent en el sentit de “més
tradicional, amb la gent menys preocupada
per saber qui és el més venut [...]. Un Sant
Jordi on el veritablement important és que
celebrem el patró de Catalunya” i no la piro-
tècnia literària que li ha donat Bennasar. Si
puc triar, jo em quedo amb la novel·la. ❋
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