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La localització d'un text 
desconegut de Francesc 
Cambó en el qual relata la 
seva actuació des de la cai-

guda de Primo de Rivera a la 
proclamació de la República, ens 
serveix per tornar a insistir en la 
poca fiabilitat que poden arribar 
a tenir les memories deis polítics. 
Es tracta d'un document, inédit i 
redactat en castellà, que es va es-
criure a finals de 1932. Cambó hi 
explica fets, actituds i situacions 
que no apareixen ni a les múlti
ples biografíes que s'han publicat 
sobre ell ni tampoc a les seves 
Memôries, escrites entre 1944 i 
1946. El nou relat aporta dades 
d'interès, moites de les quais des-
conegudes, sobre els mesos que 
van precedir el 14 d'abril. una eta
pa de transido en la qual Cambó 
i altres polítics monàrquics no 
aconseguiren evitar la caiguda 
d'Alfons XIII. 

Les principáis novetats 
d'aquest text son: el gêner de 
1930, Cambó no va poder for
mar part del transcendental go-
vern del general'Berenguer, que 
succeïa al dictador, no a causa 
del cancer de gola que se li havia 
diagnosticat. com s'ha repetit 
abastament. sino perqué hi va ha-
ver un ultimatum al monarca del 
sector mes dur del primoriveris-
me (generáis Martínez 
Barrera, polítics anticatalanistes 
com el baró de Viver, el comte de 
Montseny i el marqués de Foron
da). Segons Cambó, aquests "no
tificaron al Rey que mi participa
ción en el gobierno sería como 
una declaración de guerra". Da-
vant aquesta violenta situació, 
que evidenciava la força que enca
ra tenia aquest sector ultra, Cam
bó va decidir no acceptar la 
invitado de Berenguer. En 
aquest escrit. Cambó indica que 
el cáncer li va ser descobert en 
tornar a Barcelona, després de la 
seva estada a Madrid, i no abans. 

Una altra diferencia re
de les seves memories i biografíes 
és que Cambó, tot i la seva greu 
malaltia, no va deixar de tenir 
una notable activitat política: 
així, fabril de 1930 va intentar 
forçarla dimissió de Berenguer i 
amb Ángel Ossorio y Gallardo 
va projectar un pía per convocar 
immediatament unes eleccions 
constituents amb una nova llei 
electoral. I, sobrefot, en aquest 
text el polític catalanista vol fer 
palés que mantenía una tensa 
relació amb Alfons XIII. Per a 
Cambó, el rei "había roto el pac
to entre la monarquía y el pue
blo", "se había excedido en sus 
atribuciones" i s'havien d'exigir 
responsabilitats politiques per la 
Dictadura. I afegia que durant 
aquells anys "había crecido en mí 
un sentimiento de máxima hostili
dad" cap al rei. I aixó es veurà 
reflectit en una llarga entrevista 
que Cambó tindrà amb el mateix 
Alfons XIII, a l'hotel Claridge's 
de Londres, el día 1 de juliol de 
1930, entrevista que sorprenent-
ment no apareix ni a les seves 
memories, ni a cap de les seves 
biografíes, on només en trobem 
una d'intranscendent amb la rei
na Victoria Eugenia. Cambó ex
plica que, després de set anys de 
no veure's, va trobar el monarca 
pessimista i gairebé penedit de la 

seva actuació durant la Dictadu
ra, i que ell li va retreure el seu 
comportament polític, el va ad
vertir de la seva gran impopulari-
tat, es va descartar com a possi
ble président del govern, a causa 
de la seva salut, i va defensar la 
candidatura de Santiago Alba 
com la millor. A mes, Cambó va 
plantejar al rei que la solució del 
plet cátala, amb la recuperado 
del projecte d'Estatut de 1918, 
era una condició previa perqué 
ell entrés en un govern algún dia. 
Igualment comenta que va re-
nyar el monarca peí seu menys-
preu a l'ús del cátala, la seva pro
vocadora reivindicació de la figu
ra de Felip V i "el otorgamiento 
real de títulos y mercedes a catala
nes que no tenían más méritos 
que ser traidores a su tierra". En 
aquest document també s'infor
ma d'un episodi que tampoc surt 
a les seves memories, ni a les se
ves biografíes: en el curs d'una 
altra entrevista amb el rei, cele
brada 1*11 de febrer de 1931, 
Cambó explica que va trobar el 
monarca "amargado y decepcio

nado", i que li va preguntar "qué 
me parecería a mí si convocase 
un plebiscito para que el pueblo 
decidiese, con un sí o con un no. 
si había de dejar la corona. Le 
respondo que puedo avanzarle el 
resultado: que éste sería en una 
gran mayoría en el sentido de que 
dejase la corona". Cambó ens 

Per conveniencia 
política, el líder de la 
Lliga va amagar el que 
pensava l'estiu de 1936 

presenta, així, una imatge d'Al
fons XIII realment patética: afli-
git i mancat d'iniciativa. Sembla-
va com perdut en un ambient po
lític de gran desconcert entre els 
mateixos monàrquics, cosa que 
explicara l'escassa resistencia da-
vant deis fets del 14 d'abril. Cam
bó pretén dir-nos que el monarca 
se sabia gairebé desnonat 
—d'aquí la seva proposta de ple-

biscit— i que estava envoltat de 
polítics incapaços i pessimistes 
que l'abandonarien amb facilitât. 
Així, aquest relat de Cambó de
fensa la tesi que l'esfonsament 
del régim va ser a causa principal-
ment de l'abandonisme deis polí
tics monàrquics. 

Pero aquest text de 1932 és 
clarament oportunista. Va ser re
dactat i pensât com a suport al 
retorn de Cambó a la política re
publicana, després d'un any i mig 
de cômode exili parisenc. A ñ 
d'ajustar-se millor a la nova 
situació d'una Generalitat gover-
nada per les esquerres, Cambó 
havia d'oferir una imatge política 
el màxim de catalanista i el mi
nina de monárquica. Havia de des
tacar que a causa del seu catala-
nisme havia estât vetat el 1930 
pels durs primoriveristes; que ell 
havia censurât al rei la seva 
actuació i el seu anticatalanisme; 
que el seu partit, la Lliga, sempre 
havia plantejat l'exigéncia auto
nómica com una prioritat políti
ca, al marge de si el régim fos la 
monarquia o la república. La vo-
luntat d'oferir aquesta imatge 
moderada i accidentalista ens ex
plica també per qué en aquest 
text de 1932 Cambó no parla en 
absolut del Centro Constitucio
nal, coalició dirigida per ell i for
mada a principis de 1931, precisa-
ment per salvar la monarquia. 

En cami. en les seves Memó-
escntes en els critics mo

ments en qué el régim franquista 
ía d"enfrontar a la victoria 

deis aliats, a Cambó l'interessava 
ressaltar una altra imatge de si 
mateix. Llavors no convenia re
cordar alguns deis episodis es-
mentats. Després d'haver donat 
suport i finançât a Franco durant 
la Guerra Civil, i defensant ara 
l'opdó de la restauració monár
quica, en la persona del comte de 
Barcelona, no era políticament 
correcte rescatar aquests records. 
El 1946. Cambó havia d'atenuar 
la seva hostilitat al rei, ocultar 
l'ultimatum militar de 1930 i la 
seva comprensió inicial del régim 
república, i posar émfasi en altres 
idees, com per exemple que ell ja 
havia previst que la República 
conduiria a la Guerra Civil. Per 
aixó també Cambó va amagar a 
les seves memôries el que real
ment pensava l'estiu de 1936. 
Com apareix a la seva correspon
dencia privada amb Joan Vento
sa, el seu íntim collaborador, 
Cambó opinava el mateix 18 de 
juliol que "lo pitjor que podria 
passar avui a Espanya fora que 
una militarada o una reacció dre-
tista prematura Henees del poder 
els homes del Front Popular". 
Considerava que la situació es-
panyola llavors no era tan crítica 
per justificar una rebel-lió mili
tar, "que seria extemporània, pre
matura i torbadora". Evident-
ment, el 1946 recordar que havia 
pensât i escrit aqüestes coses era 
políticament imprudent. Així es-
criuen les seves memories alguns, 
o tal vegada molts, polítics. Les 
redacten ajustant els seus records 
a la conveniencia política del mo
ment. 
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