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Introducció 

Avui, dimecres 26 de gener, a les 12.30h del migdia a la sala de la Caritat de la Biblioteca 

de Catalunya, es dona el tret de sortida al cicle d’activitats “Catalunya i la Societat de 

Nacions”, un conjunt d’iniciatives impulsades en el marc de la commemoració 

institucional del centenari de la Conferència Internacional de Comunicacions i Trànsit 

de Barcelona, la primera conferència intergovernamental organitzada per la Societat 

de Nacions l’any 1921. 

D’aquesta conferència, que es va celebrar del 10 de març al 20 d’abril de 1921 al Palau 

de la Generalitat i al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, en van resultar un 

conjunt de tractats internacionals, coneguts com les Convencions de Barcelona, que 

encara avui tenen en part vigència legal. 

El cicle, però, anirà més enllà i es dedicarà a la temàtica més àmplia de la relació entre 

Catalunya i la Societat de Nacions. En aquest sentit, doncs, també presentarà el 

desenvolupament d’una acció exterior per part del segon president de la 

Mancomunitat de Catalunya, Josep Puig i Cadafalch. 

Durant la presentació, hi intervenen Eugènia Serra, directora de la Biblioteca de 

Catalunya, Manuel Manonelles, director del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis 

i comissari del cicle, i l’Hble. Victòria Alsina, consellera d’Acció Exterior i Govern Obert. 

Al final de la roda de premsa es farà una fotografia de grup amb tots el representants 

de les institucions assistents i, seguidament, es procedirà a fer la visita inaugural de la 

primera activitat del cicle, l’exposició “La Biblioteca de Catalunya i la Societat de 

Nacions”, que es podrà veure a l’Espai Zero de la Biblioteca de Catalunya del 24 de gener 

al 23 de febrer de 2022. 

 

Un cicle extens 

El cicle “Catalunya i la Societat de Nacions”, impulsat pel Departament d’Acció Exterior 

i Govern Obert i el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, 

inclourà tres exposicions, un cicle de conferències i un documental. La iniciativa compta 

amb la participació de l’Arxiu Nacional de Catalunya, el Port de Barcelona, el Museu 

d’Història de Catalunya, l’Ateneu Barcelonès i el Diplocat. 

A banda de l’exposició “La Biblioteca de Catalunya i la Societat de Nacions”, el dilluns 14 

de febrer també s’inaugurarà la mostra “La Societat de Nacions a Barcelona”, que es 

podrà veure a l’espai Sant Honorat de la plaça Sant Jaume de Barcelona fins el 14 d’abril. 

Durant els mesos de març i abril de 2022, a l’Ateneu Barcelonès, es farà un cicle de 

conferències amb la participació de diversos ponents. I a partir del setembre, l’Arxiu 

Nacional de Catalunya acollirà una exposició sobre la paradiplomàcia de Josep Puig i 
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Cadafalch, president de la Mancomunitat de Catalunya, que l’any 1921 va cedir el Palau 

de la Generalitat per a la Conferència de la Societat de Nacions. 

Paral·lelament, també es rodarà un documental, amb la col·laboració del Port de 

Barcelona, que explorarà la relació entre Catalunya i la Societat de Nacions, i que 

s’estrenarà en els propers mesos. 

 

Institucions participants 

 Departament d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya 

 Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya 

 Biblioteca de Catalunya 

 Arxiu Nacional de Catalunya 

 Museu d’Història de Catalunya 

 Port de Barcelona 

 Ateneu Barcelonès 

 Diplocat 

 

Programa d’actes del cicle “Catalunya i la Societat de Nacions”  

Exposició: La Biblioteca de Catalunya i la Societat de Nacions 

Dimecres 26 de gener, a l'Espai Zero de 
la Biblioteca de Catalunya, s'inaugura 
una mostra on s'hi exhibiran diverses 
publicacions del Fons de la Societat de 
Nacions custodiat per la Biblioteca de 
Catalunya. Arrel de la Conferència de 
Barcelona, la Biblioteca de Catalunya va 
passar a ser dipositària de les 
publicacions de la Societat de Nacions, 
creant-se així un fons de diversos milers 
de publicacions d'alt valor històric i 
patrimonial. L'exposició es podrà visitar 
fins el 23 de febrer de 2022. 

 Lloc: Biblioteca de Catalunya 
(Espai Zero) 

 Dates: del 24 de gener al 23 de 
febrer de 2022 



4 
 

Exposició: La Societat de Nacions a Barcelona 

L'espai Sant Honorat de la plaça Sant Jaume acollirà una exposició que aprofundirà en la 
Conferència Internacional de Comunicacions i Trànsit de 1921, el seu context històric i 
la projecció de futur. La seu principal d'aquesta Conferència fou el Palau de la 
Generalitat, cedit per la Mancumunitat, junt amb el Saló de Cent de l'Ajuntament de 
Barcelona. Es tracta d'una exposició amb materials i fotografies històriques, així com 
elements de caràcter audiovisual i didàctic. 

 Lloc: Plaça Sant Jaume (Espai Sant Honorat) 

 Dates: del 14 de febrer al 14 d'abril de 2022 
 

Cicle de conferències: Catalunya i la Societat de Nacions 

Entre els mesos de març i abril de 2022, l'Ateneu Barcelonès serà l'escenari d'un cicle de 
conferències on diversos ponents reflexionaran sobre la rica i complexa relació 
establerta entre Catalunya i la Societat de Nacions. 

 Lloc: Ateneu Barcelonès 

 Dates: març i abril de 2022 
 

Exposició: Josep Puig i Cadafalch: els orígens d'una diplomàcia de la 
Catalunya autonòmica 

A partir del mes de setembre, a l'Arxiu Nacional de Catalunya s'hi podrà veure una 
mostra que presentarà el desenvolupament d'una estratègia política d'acció exterior per 
part del segon president de la Mancomunitat de Catalunya, Josep Puig i Cadafalch. Fou 
ell qui, l'any 1921, va cedir el Palau de la Generalitat per acollir la Conferència de la 
Societat de Nacions a Barcelona. L'exposició inclourà una reflexió sobre diversos 
personatges històrics, entre els quals Josep Puig i Cadafalch, Eugeni Xammar, Lluís 
Nicolau d'Olwer, Francesc Maspons i Anglasell o Josep Maria Batista i Roca. 

 Lloc: Arxiu Nacional de Catalunya 

 Dates: setembre de 2022 
 

Documental: La Conferència de la Societat de Nacions a Barcelona 

Paral·lelament, també es rodarà un documental, amb la col·laboració del Port de 
Barcelona, que aprofundirà en la importància de la Conferència de Barcelona i dels 
Tractats que en van sorgir. El documental, que es presentarà en els propers mesos, 
tindrà diverses localitzacions tant a Barcelona com a Ginebra. S'hi destacaran els fets 
més rellevants de la que fou la primera conferència intergovernamental de la Societat 
de Nacions, tot emmarcant-ho en el context internacional i català del moment. 
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Informació de context 

Sobre la commemoració 

Del 10 de març al 20 d’abril de 1921 Barcelona va ser la seu de la Conferència 

Internacional de Comunicacions i Trànsit, organitzada per la Societat de Nacions. Es 

tractava de la primera conferència intergovernamental organitzada per la novella 

Societat de Nacions, institució amb poc més d’un any de vida, sorgida del Tractat de 

Versalles, que va posar fi a la Primera Guerra Mundial. 

D’aquesta conferència en van resultar un conjunt de tractats internacionals, coneguts 

com les Convencions de Barcelona, que encara avui tenen en part vigència legal. 

Les sessions plenàries de la Conferència, incloses la d’obertura i la de cloenda, es 

dugueren a terme al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, que havia estat arranjat 

per a l’ocasió. Ara bé, el cor de la Conferència, és a dir, les sessions en comissions, grups 

de treball, així com els despatxos de la presidència i la secretaria, la reproducció i 

distribució de documents, entre d’altres, es dugué a terme al Palau de la Generalitat, 

gran part del qual havia estat cedit per aquest motiu pel president de la Mancomunitat 

de Catalunya, Josep Puig i Cadafalch, que es bolcà en el suport a l’organització, oferint 

tot tipus de facilitats i atencions als delegats a la Conferència i al personal de la Societat 

de Nacions que es va traslladar a Barcelona durant un mes i mig. 

La Conferència com a tal va concloure el 20 d’abril del mateix any, amb la signatura de 

les següents convencions: Convenció i Estatut sobre la Llibertat de Trànsit; Convenció i 

Estatut sobre el Règim de les Vies Navegables d’Interès Internacional; Declaració sobre 

el dret dels estats sense litoral a pavelló marítim; Recomanacions relatives a les vies de 

tren de caràcter internacional; i Recomanacions relatives als Ports sota règim 

internacional. 

De Barcelona també en va sorgir l’Organització de Comunicacions i Trànsit, formant part 

de l’estructura de la Societat de Nacions, que pocs anys després s’encarregaria –entre 

d’altres funcions- de crear el codi internacional dels senyals de trànsit rodat. 

Donada la seva dimensió global, hi van participar les delegacions de 42 països, la gran 

majoria d’un món encara organitzat en clau colonial. El gran absent van ser els Estats 

Units, en els inicis de la seva política aïllacionista, que comportava la no participació en 

la tasca de la Societat de Nacions més enllà del fet d’haver-ne estat un dels seus grans 

impulsors. Tots els països, tant d’Amèrica Llatina com d’Europa hi prengueren part. 

També ho feu la República Xinesa, l’Imperi del Japó o Pèrsia. 

La celebració d’aquesta Conferència a Barcelona va comportar la presència a la ciutat i 

altres parts del territori d’un elevat nombre de personalitats internacionals. Entre elles, 

el president, diplomàtic, historiador i acadèmic francès Gabriel Hanotaux, exministre 

d’Afers Exteriors, un dels principals promotors de la política de rapprochement franco-

russa; o el brasiler Demetrio Ribeiro, ministre i un dels fundadors de la república 

brasilera, que va participar en el disseny de l’actual bandera d’aquest país. També hi van 
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participar Camillo Peano, ministre italià de Transports; i Xavier Neujean, ministre belga 

de Ferrocarrils, Correus i Telègrafs. 

Per la part catalana, la més coneguda és la participació del periodista Eugeni Xammar, 

que en aquell moment treballava al departament d’Informació de la Societat de Nacions. 

Va ser un element clau en l’organització de la Conferència, en assegurar una bona entesa 

entre les institucions catalanes i els seus organitzadors. Va acompanyar-lo en la seva 

tasca el també periodista Manuel Fontdevila, contractat per Xammar per donar suport 

a l’organització. També hi va participar Josep Maria de Sagarra, que va fer d’intèrpret i 

assistent del delegat de Bolívia. 

El fet de tractar-se de la primera Conferència intergovernamental organitzada per la 

Societat de Nacions, i els seus primers tractats de rang internacional va generar 

expectació, a pesar de la seva naturalesa més aviat tècnica. 

El llegat d’aquesta conferència a casa nostra és múltiple. Per una banda, l’experiència 

fomentà l’interès internacionalista al nostre país, i la voluntat que Barcelona 

esdevingués seu d’altres iniciatives d’aquesta naturalesa. Per altra banda, cal destacar 

també l’important fons sobre la Societat de Nacions, que encara avui custodia la 

Biblioteca de Catalunya, d’un miler de publicacions d’aquesta institució produïts i 

enviats des de Ginebra durant els vint-i-cinc anys de vida de la institució. 

Amb la celebració de la Conferència Internacional de Comunicacions i Trànsit, l’interès i 

la relació entre Catalunya i la Societat de Nacions va assolir una nova dimensió. Una 

interacció que més enllà del que s’ha esmentat durarà anys, sobretot a l’entorn de la 

punyent qüestió de les minories nacionals, amb el paper destacat de juristes com 

Francesc Maspons i Anglasell, però també amb altres personatges com Pau Maria Turull, 

i que culminarà amb la creació de la “Unió Catalana Pro-Societat de Nacions”, ben 

avançats els anys 30, que acabarà presidint en Pompeu Fabra. Tot plegat, en el marc 

d’un creixent de l’interès pels afers internacionals per una part de la societat catalana, i 

per una forta aposta per l’internacionalisme que acabaria molt desdibuixat per l’efecte 

de la Guerra Civil. 


