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CAPÍTOL 2: 
 

MARC I ANTECEDENTS DEL PLA  
 

GENERAL D’OBRES PÚBLIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.- MARC HISTÒRIC I COMPETENCIAL DEL PLA D’OBRES 
PÚBLIQUES DE 1935 
 

L’entorn històric en què s’emmarca el Pla d’Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya de 1935, objecte de l’estudi en aquest capítol, es 
caracteritza per ser extremadament convuls. La situació política espanyola i 
concretament la catalana durant els primers 40 anys del segle XX, va ser una 
successió de revoltes i canvis de règim que cal tenir presents per entendre com 
es va arribar a la formació de la Generalitat, i a l’obtenció de les competències 
que van motivar el Pla. Per aquest motiu, sembla convenient apuntar unes 
pinzellades històriques que ens situïn en el moment polític i social de la seva 
redacció, i que van acabar amb el desenllaç de la tràgica guerra civil que no va 
permetre acabar-lo totalment, quedant inèdit i desconegut. 

  
La pèrdua de les colònies espanyoles el 1898 va deixar Espanya en una 

situació de profunda crisi econòmica i social. Un augment de la pressió fiscal 
per pagar el deute públic produït per la guerra colonial, va provocar la revolta 
de la burgesia catalana coneguda com a Tancament de Caixes l’agost de 1899 
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que va ser reprimit durament. Va ser aleshores que la burgesia catalana es va 
unir i va fundar l’abril de 1901 el primer partit catalanista, la Lliga Regionalista, 
que s’imposà en les eleccions amb un programa que reclamava una autonomia 
política i administrativa per Catalunya. 

 
La crisi econòmica era soferta amb especial duresa per la classe obrera 

que vivia en la misèria. Aquesta situació va portar a què arrelessin fort entre les 
classes humils els ideals anarquistes i socialistes. La última setmana de juliol 
de 1909, els comitès d’obrers van convèncer als reservistes que es neguessin 
a embarcar cap a la guerra de Marroc, van convocar vaga general i es van fer 
amb la ciutat durant una setmana a base de barricades, incendis i aldarulls, fet 
que es coneix com a Setmana Tràgica. Aquest fet obligà a dimitir al cap de 
govern Maura. La burgesia catalana que havia passat por, va exigir al govern 
una dura repressió, obrint una dura esquerda amb els obrers que es van afiliar 
a la CNT. 

 
El 1914 fruit d’una entesa de la Lliga amb el govern de Madrid, les 

quatre Diputacions s’uneixen en una forma superior de govern, la 
Mancomunitat de Catalunya. Aquesta institució va reportar una gran prosperitat 
pel país amb el foment de gran quantitat d’actuacions sobretot en els camps de 
les comunicacions, de l’ensenyament i de la cultura. Aquesta etapa política va 
propiciar un autèntic redreçament econòmic i social que va desvetllar moltes 
esperances per totes les comarques del Principat. 

 
El 23 de setembre de 1923 es produeix el cop d’estat del Capità General 

de Catalunya, general Primo de Rivera. Aquest alçament donava pas a la 
implantació de la Dictadura, que havia de suposar la liquidació de la 
Mancomunitat. Aquest canvi de règim va provocar un profund desencís entre 
totes les classes del país, ja que els era difícil renunciar als avenços que havien 
suposat la labor i esforç de la Mancomunitat. Així, el govern conscient del buit 
que deixava el susdit organisme a Catalunya, va impulsar una política 
d’actuacions en obres públiques per substituir l’anterior empenta de la 
Mancomunitat. Alguns exemples clars d’aquesta política va ser la creació el 
1926 de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per potenciar un programa de 
regadius, la del “Patronato del Circuito de Firmes Especiales” que impulsava la 
xarxa nacional de carreteres o l’aprovació de diversos plans provincials 
preferents en matèria de camins. 

 
A nivell estatal, el 28 de gener de 1930 va caure la Dictadura, i després 

de la victòria el 12 d’abril de 1931 dels republicans a les eleccions municipals, 
el rei Alfons XIII va abdicar. Acte seguit es proclamava la República el 14 d’abril 
i es redactava la Constitució de 1931. Del període republicà es poden distingir 
tres etapes al govern central: 

 
- En la primera van governar les esquerres impulsant polítiques de 

reforma agrària (expropiació a grans latifundistes perquè els bracers tinguessin 
accés a la propietat), educació i anticlericals. 

 
- En la segona a partir de novembre de 1933 el govern el va ostentar el 

partit radical de Lerroux al qual posteriorment s’hi va afegir el partit monàrquic 
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CEDA. Aquesta aliança es va percebre des dels partits republicans i 
d’esquerres com una amenaça a la República, produint insurreccions dels 
miners a Astúries i a Catalunya, que no van prosperar. Durant aquesta etapa 
van quedar en suspensió les polítiques de reforma anteriors. 

 
- La tercera etapa comença el febrer de 1936 en què s’imposa a les 

eleccions el Front Popular, una aliança de totes les forces d’esquerres, i que es 
prolongà fins a la caiguda de la República en perdre la Guerra Civil. Aquesta 
victòria de les esquerres suposava la reimplantació de la reforma agrària, i el 
malestar de les dretes que van donar suport a una facció de militars que es van 
aixecar contra la República el 18 de juliol de 1936, iniciant la Guerra Civil. 

 
Paral·lelament, a Catalunya, Francesc Macià d’Esquerra Republicana 

que havia guanyat les eleccions, va declarar la República Catalana en el sí de 
la Federació de Repúbliques Ibèriques el 14 d’abril de 1931. Això va comportar 
la vinguda de diputats de Madrid l’endemà, amb qui s’acordà la redacció d’un 
Estatut d’Autonomia per Catalunya a Núria mentre es redactava la Constitució 
a Madrid. Aquest Estatut, àmpliament referendat pels catalans i aprovat pel 
Congrés a Madrid el setembre de 1932, establia la formació del govern 
autònom de la Generalitat i del Parlament, amb capacitats legislatives i 
executives que no entressin en contradicció amb la Constitució, i amb una sèrie 
de competències que li havien de ser cedides per l’Estat. Francesc Macià va 
ser el primer president, substituït a la seva mort el 1933 per Lluís Companys.  

 
Amb l’entrada al govern de Lerroux dels monàrquics del CEDA, el 6 

d’octubre de 1934 el President Companys va proclamar “l’Estat Català dins de 
la República Federal Espanyola”, instant a l’oposició d’esquerres espanyola a 
formar un govern provisional a Barcelona. El govern de Lerroux proclamà l’estat 
de guerra, empresonà Companys i els seus consellers i va suspendre l’Estatut 
d’Autonomia fins a febrer de 1936 en què el Front Popular guanyava les 
eleccions. 

 
Aquest fet es va traduir en un canvi a la Generalitat que quedava 

reduïda a una Junta presidida per un governador general nomenat des de 
Madrid. L’abril de 1935 es torna a configurar el Consell Executiu, en què la 
Lliga va acceptar participar amb tres consellers, posant com a condicions, fer 
efectius els traspassos pendents i suspendre les disposicions que anul·laven 
els ja efectuats. 

 
Joan Vallès i Pujals es va fer càrrec de la Conselleria d’Obres Públiques. 

Es tractava d’un empresari de Terrassa de llarga trajectòria política com a 
regidor de Barcelona (1909-14), diputat provincial, senador per Girona (1916), 
president de la Diputació de Barcelona (1918-24), conseller de la Mancomunitat 
i diputat per Girona amb la República. La seva primera tasca va ser aconseguir 
que es restablissin els traspassos de carreteres obtinguts l’1 d’octubre de 1934, 
i ho aconseguí el 26 d’octubre de 1935, havent-se de fer efectius l’1 de 
desembre del mateix any. 
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Joan Vallès va creure necessària l’elaboració d’un Pla de carreteres que 
s’anticipés al traspàs de les competències, i per a tal comesa va pensar en 
l’enginyer que més admirava, Victoriano Muñoz Oms. 

 
Com explica Fernández (2002), Joan Vallès va conèixer Victoriano 

Muñoz l’any 1931 en encarregar-li un projecte d’enllaç de les mines del Malpàs 
a l’Alta Ribagorça de les que era soci, amb la carretera. Fruit d’aquell encàrrec 
naixeria una relació d’amistat i respecte entre dos homes de caràcter i profunds 
ideals de millora pel país. 

 
La vigília de Sant Joan de 1935 Joan Vallès, trucava a Victoriano a 

Lleida i li demanava que es traslladés a Barcelona per passar-hi una 
temporada. Un cop arribat a Barcelona, li encarregava l’elaboració del Pla de 
Carreteres. 

 
Estudiada la proposta, Victoriano va suggerir la possibilitat d’ampliar el 

planejament a les Obres Públiques en general, tal com explicà ell mateix en 
l’entrevista que mantingué amb Tobaruela i Tort (2002):  

 
«Sí, l'any 1935 em van trucar des de la Generalitat per demanar la 
meva col·laboració en un projecte que es volia posar en marxa. 
Un cop vaig arribar a Barcelona, els representants de la 
Generalitat em van dir que estaven estudiant un pla de carreteres 
per a tot Catalunya, i que jo era la persona adequada per dur-lo a 
terme. En estudiar-me el projecte a fons, vaig pensar que, més 
que un pla de carreteres, calia pensar en un pla general que 
inclogués el conjunt dels serveis públics. Vaig exposar la meva 
opinió en aquest sentit, i la Generalitat va acceptar de bon grat». 
 
L’encàrrec es va fer oficial el 17 de juliol amb la publicació de l’ordre al 

Butlletí Oficial de la Generalitat num. 198. (1935). 
 
La secció de carreteres del Pla havia de quedar doncs enllestida abans 

de l’1 de desembre de 1935, i així va ser, exposada a la premsa el 6 de 
desembre, va sortir publicada a informació pública i publicada al Butlletí Oficial 
de la Generalitat num.358 de 24 de desembre (1935), que s’ha adjuntat a 
l’Annex 1. 

 
Les altres seccions del Pla, que s’estudiaran en propers apartats, no van 

arribar a aquest tràmit, quedant algunes pendents de sortir a informació pública 
i altres de redacció de la memòria, a causa de l’esclat de la Guerra Civil. 

 
  

2.2.- ANTECEDENTS I REFERENTS 
 

No es pot parlar de l’existència de plans integrals d’obres públiques 
previs al què ens ocupa. Fins al moment a Espanya s’havien realitzat diversos 
plans sectorials, sobretot referents a carreteres, ferrocarrils i en molt menor 
mesura obres hidràuliques. Aquí és on rau la importància d’aquest pla, en una 
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nova concepció del planejament que es basa en la visió del conjunt de les 
obres públiques com una xarxa integral que ha de funcionar sinèrgicament. 

 
De totes maneres és interessant fer un breu repàs a les experiències 

nacionals prèvies en matèria de planejament, ja que aquestes són les 
responsables en major o menor mesura de l’estat del territori en el moment de 
començar l’elaboració del pla.  

 
En aquest apartat es recullen els plans de xarxes de comunicació 

anteriors referents a Catalunya, deixant pel capítol del Pla d’Aigües els 
projectes (no podem parlar de plans pel seu àmbit local o com a màxim 
comarcal) d’obres hidràuliques redactats fins al moment, i que, salvant alguna 
excepció, no es van arribar a dur a terme.  

 
Igualment, és important que fem un esment especial a la situació 

internacional en matèria de planejament i obres públiques. Com es desprèn de 
l’extracte del Pla publicat per la Generalitat (1982), que conté la memòria, 
Victoriano estava perfectament al corrent de les polítiques modernes d’obres 
públiques que imperaven als països més avançats, i les considera les 
responsables del seu progrés econòmic i social. 

 
 
2.2.1.- Planejaments nacionals de xarxes de comunicació anteriors  
 
El primer referent de planificació amb un criteri estructurador i de 

modificació morfològica del territori el trobem en la xarxa de vies de 
comunicació dels romans. Aquesta xarxa que permetia mantenir el domini del 
territori, s’adaptava a la realitat orogràfica de Catalunya. Així, la Via Augusta 
seguia el corredor que marquen les serralades litorals paral·leles a la costa, i 
des d’ella sortien vies per penetrar a l’interior aprofitant els passos naturals i 
zones no inundables. 

 
Durant l’Edat Mitjana no es realitza cap mena de planificació utilitzant-se 

les infrastructures romanes. Palacios (2002), va llistar les planificacions de vies 
des de 1761, any en què trobem el pla de Fernando Ward de reparació i 
rectificació de camins, molt centrat a Madrid i insuficient per les necessitats de 
transport de l’emergent comerç català. 

 
El 1805, l’intendent general Blas de Aranza fa una proposta de 

carreteres per Catalunya que la Guerra del Francès va deixar en paper mullat. 
El 1816, la Junta de Comerç proposa un pla de noves carreteres que no va ser 
acceptat per l’Estat, i que es proposava reparar les existents malmeses per les 
guerres. 

 
A mitjans del segle XIX, amb l’augment de la producció tèxtil catalana, i 

la necessitat de transport ràpid de l’exèrcit cap a l’interior de Catalunya on hi ha 
presència de guerrilles carlistes, es fa patent la necessitat de noves vies de 
comunicació. El 1848 es constitueix la Junta de Carreteres de Catalunya que 
elabora un pla estructurador per tot Catalunya. Aquest pla es va començar a 
desenvolupar, però la Llei Moyano d’obres públiques el va deixar sense 
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validesa negant les competències a la Junta de Carreteres de Catalunya. El 
poc que es va realitzar deixava una xarxa radial des de Barcelona. 

 
Els anys 1860, 1864, 1877 i 1914 es van elaborar plans estatals 

generals de carreteres. Mancats d’objectius territorials, eren només catàlegs 
que classificaven les carreteres amb una jerarquia de traçats derivada dels 
extrems de l’itinerari (si travessaven una o més províncies), sense tenir en 
compte les ciutats o dels punts del territori que comunicaven. En aquesta època 
s’ha de destacar el paper de les Diputacions, que van anar construint la xarxa 
complementària malgrat la falta de recursos (a excepció de la de Barcelona). 

 
A partir de 1915, la Mancomunitat assumirà la planificació i construcció 

de la xarxa secundaria, amb una visió global que abordaria tota Catalunya.  
 
En el camp ferroviari, el 1919 la Mancomunitat va realitzar un 

plantejament de xarxa ferroviària orgànica que cobria tot el territori, emparant-
se en la llei de ferrocarrils secundaris de 1904. A la pràctica, aquesta iniciativa 
consistent en l’estudi d’un seguit de projectes de ferrocarrils de via estreta 
complementària de la xarxa d’ample normal, no es va arribar a realitzar degut a 
la crisi econòmica i ferroviària que s’estava visquent. 

 
Aquesta etapa s’interromp el 1925 amb la dissolució de la Mancomunitat 

per la dictadura de Primo de Rivera, que com ja s’ha apuntat anteriorment, es 
va caracteritzar per un fort impuls de les obres públiques. Les competències de 
carreteres van retornar a les Diputacions, i en aquesta conjuntura es va produir 
el primer contacte de Victoriano Muñoz amb la planificació. Gràcies al seu 
càrrec d’Enginyer Director de Vies i Obres de la Diputació de Lleida, va 
elaborar el Pla Preferent de Camins Veïnals de la província, que van haver de 
redactar totes per mandat del nou règim. 

 
També cal destacar la creació el 1926 del Patronato del Circuito de 

Firmes Especiales, amb la finalitat de millorar les carreteres més importants pel 
conjunt de l’Estat. A Catalunya, l’actuació d’aquest Patronat es va traduir en la 
millora de les carreteres Madrid-Barcelona-La Jonquera i Barcelona-València 
accentuant el paper centralitzador de Barcelona. 

 
Es va elaborar també un pla de ferrocarrils, que incloïa una línia 

internacional que havia de connectar Lleida amb Saint Girons a França, una 
empresa que Victoriano Muñoz va impulsar des de la Diputació, i que va 
quedar a mitges quan Indalecio Prieto va derogar el pla. Aquesta línia arribaria 
finalment a la Pobla de Segur el 1951, gràcies a la influència de Victoriano 
quan ja estava embarcat en el programes d’obres de l’Enher. 

 
 
2.2.2.- Referents internacionals 
 
Com ja s’ha indicat, a la memòria del pla trobem un seguit de reflexions 

de Victoriano Muñoz referents a la situació internacional en el camp de les 
obres públiques, i a les actuacions que estaven duent a terme les potències 
mundials d’abans de la Segona Guerra Mundial. En aquest punt cal remarcar el 
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coneixement de detall que Victoriano Muñoz tenia de les obres que s’estaven 
executant, dels ideòlegs i de les tesis que guiaven les inversions dels països 
més avançats. Aquestes tesis sostenien la importància de les obres públiques 
com a motor de reactivació de l’economia en temps de crisi, element clau per 
disminuir l’atur i que alhora milloren el nivell de vida. Així, les actuacions i 
models inspiradors que Victoriano cita a nivell internacional són: 

 
- El New Deal de Roosvelt a Estats Units, que recollia una sèrie de 

mesures on destaca la gran inversió en obres públiques, per la qual es va 
superar la terrible crisi econòmica que va provocar el crack borsari de 1929. 

 
- Les polítiques proposades per Lloyd George a Anglaterra, recollides en 

un projecte de New Deal anglès, consistents en un increment dels treballs 
públics i els seus efectes reductors d’atur. També cita assajos de Lloyd George 
en els què reflexiona sobre les noves necessitats que comporta el progrés, i 
l’exigència que implica sobre les obres públiques. 

 
- Construcció a Alemanya d’una gran xarxa d’autopistes de 7000 km. 
 
- Política italiana d’obres públiques (Port de Gènova, túnels, carreteres i 

dessecació d’aiguamolls per al conreu) recalcant l’augment del nivell de vida 
que se’n va derivar, exemplificat per la disminució de l’índex de suïcidis de 
4,125 a 1,396 a la regió més pobre del sud. 

 
- Plans quinquennals soviètics. 
 
- El Bureau Internacional du Travail de Ginebra, que sostenia que hi 

havia tres classes d’atur forçós: el d’estació, el cíclic i el permanent, mitigables 
amb el foment d’obres urgents però ajornables, ajornables i d’execució 
absolutament indispensable respectivament. Aquest organisme d’experts, 
també indicava l’oportunitat d’emprendre obres públiques en períodes de crisi, 
ja que el temor dels particulars a gastar feia que els bancs disposessin de molts 
fons, baixant els tipus d’interès i resultant els crèdits més barats d’adquirir. 
 


