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1. INTRODUCCIÓ 

La pèrdua de les colònies i la manera en què es perderen van ajudar a que nasqués entre àmplies 

capes de la població el sentiment de què el sistema creat per la constitució de 1876 necessitava 

ser revisat, com d'altra banda feia ja temps que plantejaven persones com Valentí Almirall. El 

moviment va rebre el nom, prou gràfic, de regeneracionisme. Entre els seus plantejaments a nivell 

polític s'incloïa una certa descentralització de l'administració de l'estat.  

 Ja durant del govern de Maura (1907-1909) es van donar algunes passes en aquest sentit 

però per motius llargs d’explicar no fou fins el 18 de desembre de 1913 que un real decret 

permetia a les diputacions provincials mancomunar-se per a tot el que tenia a veure amb 

qüestions administratives.1 Si volien que el govern delegués en elles algun servei ho havien de 

sol·licitar i esperar que se’ls atorgués la transferència mitjançant una llei aprovada per les Corts. 

Finalment, l’estatut de funcionament de la Mancomunitat es va aprovà el 24 de març de 1914 i el 6 

d’abril es va constituir formalment la nova institució. 

 Quins foren els àmbits en què es va notar l’actuació de la Mancomunitat de Catalunya al 

Priorat és un treball per fer. El que pretenc en aquest article és comentar breument el que m’he 

anat trobant al llarg del temps que porto fent recerca sobre la història de la comarca i, encara que 

sigui modestament, commemorar el primer centenari d’aquesta institució que es va complir l’any 

passat. Amb tota seguretat hi hagué molt més i si el que segueix esperona la curiositat d’algú a 

investigar el tema a fons, millor que millor. 

 

2. CARRETERES I CAMINS 

 Un dels temes que més va amoïnar als diputats fou la qüestió dels camins veïnals i de les 

carreteres. Ja feia anys que s’havia aprovat un pla provincial de carreteres que es quedà en paper 

mullat en molts de seus projectes. A més, quan se n’endegava un podien passar anys fins que no 

s’acabava perquè els tràmits s’allargaven moltíssim: que si fer l’estudi, que si calcular els costos, 

que si fer-lo públic, que si començar a expropiar i pagar als expropiats... Evidentment, sense una 

xarxa de comunicacions mínimament decent el comerç se’n ressentia i augmentaven els costos de 

producció, fet que podia tenir importants i negatives repercussions econòmiques per sectors com 

el vinícola, que a la comarca, entre altres coses per la seva orografia, ja havia de suportar uns alts 

costos de producció. 

 Potser per això de tres dels cinc diputats provincials d’arrels prioratina que desenvoluparen 

el càrrec durant l’existència de la Mancomunitat tenim notícies que es van interessar per aquest 

tema. Miquel Sas Mor de Bellmunt va formar part de la comissió de camins veïnals entre 1913 i 

1915, a la darrera diputació provincial escollida abans de crear-se la Mancomunitat.2 Magí Isern 

                                                 
1 Us el podeu descarregar a: http://www.boe.es/buscar/gazeta.php. La data de publicació fou el 19 de desembre de 
1913. 
2 Diario de Tarragona, 5.VI.1913, p.1. 



de Cornudella va visitar el setembre de 1915 Prat de la Riba per tal de fer-li avinent la necessitat 

de construir alguna carretera i alguns camins veïnals “en las comarcas de Priorato y Gandesa, al 

objeto de aliviar la gran crisis que  atraviesan dichas comarcas a causa del míldiu.”3 I al1916 va 

proposar modificar el pla de carreteres i camins veïnals “por adolecer de grandes deficiencias […] 

por lo que respecta a los distritos de Falset y Gandesa.”4 En la mateixa sessió Josep Compte 

Juncosa de la Vilella Baixa va entrar a formar part de la comissió de pla de carreteres i camins 

veïnals. 

 Durant el període estudiat sembla que els projectes avançaren més ràpidament però es fa 

difícil de dir perquè caldria saber exactament com es trobava cada projecte abans de la creació de 

la Mancomunitat.  

 La Mancomunitat també va preocupar-se pel manteniment de les carreteres existents, cas 

de la de Falset a Bellmunt o de la que anava de Porrera a l’actual N-420.5 

 Pel que fa als camins, des de la Mancomunitat el 1918 es va proposar al cap d’obres 

públiques la construcció de tres camins.  

1. Margalef a la Venta de la Llena que permetia enllaçar amb la carretera que de Reus 

anava cap a Lleida passant per Cornudella i Ulldemolins.  

2. Del Molar a la Figuera, localitat que encara no disposava de cap accés per carretera.  

3. De Cornudella a Siurana, que es trobava (i durant molt temps) en la mateixa situació que 

l’anterior. Tres camins molt importants perquè permetien acabar parcialment amb l’aïllament de 

tres poblacions de la comarca.6 

 El 1921 es donaren subvencions a diversos pobles per a la construcció o reparació de 

camins: Gratallops, Porrera, la Vilella Alta, la Viella Baixa, la Torre de Fontaubella, Torroja i 

Bellmunt.7 

 

3. AGRICULTURA I RAMADERIA 

 Un segon camp en el qual trobem certa activitat de la institució és en el terreny de 

l’agricultura i cal destacar que la Mancomunitat tenia una comissió dedicada al foment de les 

cooperatives agrícoles, qüestió molt important en una comarca agrícola cent per cent com era el 

Priorat. 

En primer lloc cal mencionar els crèdits que es donaren a diferents cooperatives de 

producció, fet transcendent si tenim en compte que en aquella època no hi havia la xarxa d’entitats 

bancàries que avui en dia coneixem. El 1918 se’n va atorgar un al Sindicat Agrícola y Caja Rural 

del Masroig destinat “a la construcción de una bodega cooperativa y a la adquisición de 

maquinaria anexa a la misma.”8 L’any següent es va acordar donar suport tècnic a la construcció 

                                                 
3 La Vanguardia, 4.IX.1915, p.2. 
4 Diario de Tarragona, 31.V.1916, p.1. 
5 Diario de Tarragona, 2.XI.1917, p.2.; 12.VI.1918, p.2. 
6 Diario de Tarragona, 14.IX.1918, p.2. 
7 Diario de Tarragona, 12.I.1921, p.2. 
8 Diario de Tarragona, 17.IV.1918, p.2. 



de diversos cellers entre ells el de Falset, les obres del qual estava a punt de començar.9 Aquesta 

cooperativa també va rebre soport al 1918 per a la realització de la verema i l’elaboració del vi en 

forma de personal especialitzat que dirigís les feines.10 També es va donar suport tècnic al 

Sindicato Agrícola Social dels Guiamets.11 

 En segon lloc es va acordar la creació d’un camp experimental a Porrera centrat en la 

vinya.12 En un moment en què s’estava replantant amb ceps americans dels quals no es tenia clar 

quins tipus utilitzar, ni els rendiments, ni els millors llocs on replantar... els resultats que es 

poguessin obtenir de camps experimentals d’aquesta mena podien aportar solucions a aquests 

problemes. 

 Finalment es van realitzar xerrades sobre temes agrícoles i ramaders. Pel que fa a aquests 

darrers a destacar les xerrades que es van fer a la Vilella Alta, la Vilella Baixa, Torroja i Porrera 

per “introducir e intersificar la cría o engorde de conejos, gallinas, cerdos y demás animales, al 

objeto de aminorar en lo posible la crisis que están pasando las citadas comarcas.”13 

 Pel que fa a la millora de la formació dels pagesos, a partir del febrer de 1916, es començà 

a parlar de pressionar per aconseguir l’organització de cursos en col·laboració amb la 

Mancomunitat i, a finals de juliol es realitzaren, amb col·laboració amb l’Escola Superior 

d’Agricultura de la Mancomunitat tres conferències a Falset.14 

 

4. TELECOMUNICACIONS 

 Si bé ja al 1877 es van realitzar proves, la creació d’una xarxa de telefonia hagué d’esperar 

molts anys. Un dels terrenys en què la Mancomunitat tingué una actuació més destacada fou 

justament en aquest camp i “a la fi del 1922, la Mancomunitat […], havia connectat 405 noves 

poblacions a la xarxa telefònica”.15 Cal tenir en compte que l’Estat havia deixat la creació de la 

xarxa en mans privades. 

Pel que fa al Priorat, el juliol de 1916 es donaren per acabats els estudis de línies 

telefòniques de la província de Tarragona, una de les quals creuava la comarca, la que anava de 

Tarragona a Gandesa per Reus, Falset i Móra, i es va acordar traure les obres a subhasta.16 A 

principis de 1919 es va inaugurar la línia telefònica a les mines de Bellmunt.17 Menys sort van tenir 

a Cornudella perquè, si bé ja el 1917 començaren les gestions per a instal·lar-hi una línia, no es va 

aconseguir signar les condicions per a l’arribada d’una línia fins el setembre de 1925.18 Ara bé, 

                                                 
9 Sobre la creació de la cooperativa i la construcció del celler vegeu: AUDÍ FERRER, PERE. “El Sindicat Agrícola de Falset 
fins a la Guerra Civil”.  VV.AA. 100 anys fent vi. Centenari de la Cooperativa Falset-Marçà. Falset: Arxiu Comarcal del 
Priorat, 2013, pp.148-213. 
10 Diario de Tarragona, 25.I.1919, p.1; 14.IX.1918, p.2. 
11 Diario de Tarragona, 5.X.1919, p.2. 
12 Diario de Tarragona, 20.VII.1918, p.1. 
13 Diario de Tarragona, 28.VI.1923, p.2. 
14 Priorat, 20.II.1916, p.3; 6.VIII.1916, p. 4. 
15 EHRLICH, CHARLES E. Lliga regionalista: lliga Catalana 1901-1936. Editorial Alpha, 2004, p. 312 
16 Diario de Tarragona, 28.VII.1916, p.2. 
17 La Cruz, 28.II.1919, p.2. 
18 GORT JUANPERE, E. Història de Cornudella del Montsant. Reus: Fundació d’història i art Roger de Belfort, 1994, p.346; 
La Cruz, 31.X.1917, p. 2; Priorat, 20.V.1923, p.15. 



des de finals de 1916 d’una estació telefònica pública de la xarxa estatal, com també en tenien 

Porrera i Falset.19 A Marçà es va inaugurar una línia el maig de 1923 que es va instal·lar gràcies a 

un préstec que l’ajuntament havia aconseguit dels dos sindicats existents a la localitat.20  

 

5. ÀMBIT SOCIOECONÒMIC. 

 Hem vist ja, encara que sense parar-nos a parlar del tema, com en dues ocasions es 

demanaren actuacions que pal·liessin la difícil situació en què es trobava la comara, immersa en 

una greu crisi arrel dels estralls de la fil·loxera, sobre tot, però també d’altres plagues, la baixada 

dels preus del vi i l’augment de preus produït des de que la I Guerra Mundial va esclatar.21 Res té 

d’estrany, doncs, que el 1920 la Mancomunitat decidís fer un estudi de les necessitats 

econòmiques i socials dels pobles del Priorat històric.22 Es tractava d’esbrinar el motiu pel qual 

aquests, com tants d’altres pobles, no estaven al corrent del pagament a l’administració (i entre 

altres organismes, a la Diputació Provincial) de les seves obligacions tributàries. El cas era que, 

com no pagaven, tampoc no podien sol·licitar subvencions. Amb aquesta finalitat Josep Maria 

Rendé Ventosa, director de l’Acció Social Agrària que depenia de l’escola d’Agricultura de la 

Mancomunitat, va visitar aquell any els pobles de la Vilella Alta, la Vilella Baixa, Cornudella, 

Poboleda, Gratallops, Torroja i la Morera. L’informe no va poder fer altra cosa que certificar l’estat 

de misèria dels pobles esmentats.23 

 

6. TANCAMENT 

 Segurament l’acció de la Mancomunitat de Catalunya va cobrir altres aspectes dels aquí 

presentats, com per exemple en el camp cultural.24 Ara bé, no tinc més informació. Com deia al 

començament, aquestes són notícies que he anat trobant al llarg de la meva investigació sobre 

altres temes i que he anat recollint. Tanmateix el que portem dit evidència que la Mancomunitat no 

deixà de banda al Priorat i que els diputats que el representaren es van implicar en la millora de 

les condicions de vida i en la recerca d’alternatives o solucions, com quan al 1915, arrel d’una 

pedregada que va fer malbé les collites de molts pobles de la província, es va crear una amb 

l’encàrrec de presentar propostes al govern central i a la Mancomunitat per tal d’alleugerir tant 

com fos possible la situació en què havien quedat els camperols dels pobles afectats.25 I Josep 

Compte Juncosa, de la Vilella Alta i aleshores diputat provincial, en va formar part, o com quan 

Magí Isern de Cornudella, també aquell any, tot juts quan acabava de prendre possessió del 

càrrec de diputat provincial va dur a terme gestions per qüestions relacionades amb Falset 

                                                 
19 TF, 5.XI.1916, p.3. 
20 Priorat, núm. 4, 1.X.1922, p. 10; 10, 20.V.1923, p. 15. 
21 Sobre la situació de la comarca en aquella època vegeu: AUDÍ FERRER, Pere. Cooperativistes, anarquistes i capellans 
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23 GAVALDÀ, ANTONI. “El Priorat en el punt de mira de la Mancomunitat”. Lo Violí. Revista Cultural del Priorat. Torroja del 
Priorat: Centre d’Estudis del Priorat, núm.3, 1r semestre 2007, pp.7-9. 
24 El 1923 subvencionà un aplec d’orfeons que es va celebrar a Reus i en què va participar l’Orfeó de Falset. Diario de 
Tarragona, 26.IV.1923, p.3. 



(instal·lació del telèfon i problemes financers derivats de la construcció de les escoles).26 O com 

quan al 1922 Josep Maria Gich, nascut a Tivissa i criat a Bellmunt, va intervenir per aconseguir 

l’arranjament de la carretera de Falset a Bellmunt.”27  

 Com deia en començar, si algú segueix investigant per donar una imatge més acurada de 

l’actuació de la Mancomunitat a la comarca, l’objectiu d’aquest articlet estarà més que cobert. 

 

 

 

                                                 
25 Diario de Tarragona, 27.VI.1915, p.1. 
26 Arxiu Comarcal del Priorat, Fons Ajuntament de Falset, Actes, 26.VI.1915. 
27 Priorat, 15.IX.1922, p. 10; 18.XI.1923, p. 7; 16.IX.1923, p. 8. 


