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Tino9 i 
botifarra 

JOAN DE SAGARRA 

Diumenge passat vaig anar 
a fer un tomb per Can 
Zam, per la Feria de 
Abril de Santa Coloma 

le Gramanet. La nostra, la dels 
:atalans, vinguin d'on vinguin. I 
¡i hi ha algú que es considera més 
:atalà, més impol·lut que el ma
teix Papa de Roma, diré, senzilla-
nent, la meva: la meva feria de 
Can Zam.' 

Meva perquè no sóc, per voca
ció i joiós aprenentatge, cap cata
là impol·lut; diguem-ho clar: cap 
racista. I meva, també, perquè a 
Santa Coloma sempre m'hi he 
sentit com a casa. Durant molts 
anys, els Sagarra vam estar estre
tament lligats a Santa Coloma, no 
pas com a cacics sinó com a pro-
pietaris-estiuejants, una mica ar
queòlegs i una mica poetes. Així 
ho vaig manifestar a la població 
de Santa Coloma quan l'alcaldes
sa Manuela de Madre em va fer 
l'honor d'encarregar-me el pregó 
de les festes de la ciutat, l'any 
1994, any del centenari del naixe
ment del meu pare. 

Recordo que, en aquell pregó, 
cridat des del balcó de l'ajunta
ment, vaig retreure a Antonio 
Gala que ens hagués tractat de 
"polacos" als catalans. 

Vaig anar a fer un tomb per 
Can Zam amb la mateixa alegria 
d'altres anys, però amb la desa
gradable impressió produïda per 
la negativa del senyor García 
Prieto de rebre el conseller Pujáis. 

Després de les hòsties (consa
grades o no) del bisbe de Solsona, 
el senyor García Prieto ha negat el 
seu fino al conseller Pujáis. Per 
motiu d'una inconfessable voca
ció política? Que vol fer de pallas
so, senyor García Prieto? O pot
ser per treure-li uns calerons al 
senyor Pujol? Senyor García Prie
to: a la Feria jo hi vaig per disfru
tar, per beure el seu fino amb la 
botifarra de Cal Nen. No em to
qui els collons, senyor García 
Prieto! I menys si dos dies després 
ha de sortir a la tele abraçat amb 
el conseller Pujáis i la senyora al
caldessa. Ite misa est. 
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Un burgès singular 
Ahir va fer 50 anys de la mort de Francesc Cambó, milionari modern, 

mecenes i polític amb una agitada vida privada 

FRANCESC VALLS 

Un Rolls Royce recorria en 
provocadora solitud els ca
rrers de la Rosa de Foc, la 
Barcelona anarquista farcida 

de samarretes imperi. Eren els anys 
trenta. El Rolls, model 1929, era de 
Francesc Cambó, mort ahir va fer 
cinquanta anys a Buenos Aires. La 
del cotxe, però, no era l'única singu
laritat d'aquest milionari modern i 
conservador catalanista. El dirigent 
de la Lliga va tenir una agitada vida 
privada: va navegar per la Mediterrà
nia amb el seu iot, el Catalònia; va 
viatjar acompanyat de mig centenar 
de pintures del Renaixement. Barroc 
i Rococó: obres de Tièpolo, Timorel-
to. Rubens. Zurbaràn. entre d'altres, 
i l'únic Fragonard —Jean-Claude Ri
chard, l'abbé de Saint-Son— que hi 
ha a Espanya. Per reblar la singulari
tat. Cambó va deixar un llegat polític 
que es disputen sobretot en vigílies 
electorals tant la dreta espanyolista 
com el nacionalisme moderat. 

Cinquanta anys després de morir, 
el dirigent de la Lliga constitueix un 
suculent llegat cultural i polític, tot i 
que alhora encarna, d'altra banda, les 
contradiccions de la burgesia catala
na, del catalanisme conservador. 

L'historiador Josep Benet recor
dava recentment les llàgrimes de do
lor de Cambó quan la ciutat de Lleida 
va caure en mans franquistes. En un 
gran mapa, el líder de la Lliga anava 
col·locant les posicions dels exèrcits 
durant la guerra civil i plorava quan 
les tropes rebels van entrar a Lleida. 
Mentrestant, però, des de París diri
gia la xarxa més poderosa d'informa
ció en favor del franquisme i escrivia, 
per exemple, al diario La nación de 
Buenos Aires el 17 de novembre de 
1937: "Hoy se cumple una vez más la 
ley provindencial que reserva a España 
el cumplimiento de los grandes desti
nos, al servicio de las causas más no
bles, que lo son tanto más cuanto im
plican grandes dolores sin la esperanza 
de provecho alguno". 

De fet el dirigent de la dreta cata
lana, escriu Borja de Riquer a L'últim 
Cambó, "sempre considerà necessari 
que els homes de la Lliga, i en general 

Cambó mostra una de les captures fetes a bord del Catalònia. 

mm 
ARXIU FAMILIAR 

els sectors conservadors catalans, do
nessin suport explícit als franquistes: 
'passant per damunt de repugnàncies 
i molèsties [...] hem de seguir recol

zant els nacionals, malgrat ens moles
tin i ens ofenguin: els altres són pit
jors'", deia Cambó al seu diari, Medi
tacions. Pàgines 2 i 3 
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Un burgès singular 

Enriquit el 1919-1920 en 
una operació financera in
ternacional en què actuà 
com a advocat, Cambó 

fou gairebé l'únic milionari mo
dern de l'alta burgesia barceloni
na. Actuà com a tal sense falses 
vergonyes, amb un gran iot i resi
dència a la Riviera adriàtica; en 
la seva vida personal es mostrà 
desdenyés amb l'estreta moral 
local, amb l'estil de home que 
s'ha fet ell mateix, sense fer cas 
de les crítiques. Però alhora 
Cambó fou ben conscient del 
model filantròpic del milionari 
nord-americà i, doncs, es preocu
pà sistemàticament de donar pa
tronatge cultural, des de com
prar una col·lecció de pintures 
que podria ser la base d'una pi
nacoteca per a Barcelona fins a 
finançar sèries editorials de tota 
mena en català, com la Fundació 
Bíblica Catalana (1922) o la Ber
nat Metge (1923), sens dubte la 
més famosa de totes aquestes ini
ciatives, la que més encàrrecs re
partí a la intel·lectualitat catala
nista. El director de la Bernat 
Metge, Joan Estelrich, fou la mà 
dreta de Cambó i feia la feina 
pràctica —en especial de tota 
qüestió que comportés tractes 
amb intel·lectuals— indicada pel 
cap regionalista. I és que la ges
tió política no estava mai llunya
na del mecenatge cambonià. 

Apartat de la política el 1923, 
Cambó tornà per procurar resca
tar la Lliga del desastre del pri-
morriverisme a principis de 1924. 
El seu plantejament partia de la 
necessitat imperiosa de separar 
la corona del dictador per pro
moure la caiguda de Primo sense 
afectar la situació del rei, opera
ció que comptava amb la tàcita 
anuencia d'Alfons XIII. A canvi 

salvar !a monarquia, Cambó 
esperava transformar l'escenari 
polític i cultural d'Espanya tot 
propiciant una gran entesa entre 
els intel·lectuals de parla castella
na i els de llengua catalana, tot 
basat en una renovada projecció 
internacional de la creativitat 
hispànica. Cambó va establir 
una àmplia xarxa política entre 
les dretes espanyoles i va tenir 
Pedro Sainz Rodríguez com a 
home seu a Madrid. Sainz estava 
en contacte tant amb el palau 
reial com amb l'ambiciós anima
dor cultural Ernesto Giménez 
Caballero —gràcies a la seva 
molt influent revista La Gaceta 
Literaria—, el qual va servir de 
punt de suport avantguardista 
per mostrar la modernitat de 
tota l'operació. Així, fou Gimé
nez qui públicament organitzà 
(amb Estelrich entre bastidors) 
la famosa Exposició del Llibre 
Català a la Biblioteca Nacional 
de Madrid el 1927, amb el suport 
dels aliats polítics espanyols de 
Cambó, per mostrar així la vita
litat de la cultura escrita en cata
là. Per la seva banda, el líder re
gionalista dotà una Fundació 
Cambó, dedicada sobretot a te
mes arqueològics, a la Sorbona 
de París, a fi de subratllar millor 
la rellevància internacional de la 
cultura catalana. En paral·lel, 
per poder mantenir l'ascendent 
cambonià davant tot el catala
nisme, Estelrich participava en 
els encontres de les entitats de 
minories nacionals al voltant de 
la Societat de Nacions, promo
guts essencialment des de medis 
alemanys, per recordar el plet ca
talà des de fora i mantenir la ca
pacitat de pressió. 

Tot plegat, però, el projecte 
cambonià —resumit de forma 
programàtica en el seu llibre El 

Els intel·lectuals i el 
milionari modern 

ENRIC UCELAY-DA CAL 

silenci de Catalunya (1927), fet 
circular clandestinament i publi
cat finalment tres anys més tard 
sota el nom Per la concòrdia— va 
resultar un fracàs. Al moment 
decisiu, quan va caure per fi el 
dictador el gener de 1930, Cam
bó havia de presidir la transició, 
rescatar la monarquia i utilitzar 
la legislació primorriverista per 
consagrar l'autonomia catalana. 
El descobriment sobtat d'un càn
cer (aleshores malaltia infamant) 
va forçar Cambó a retirar-se en 
unes circumstàncies que feren 

semblar les seves reticències per
sonals un rebuig polític. Pitjor 
encara, unes setmanes més tard, 
la vinguda dels intel·lectuals cas
tellans a Barcelona —orquestra
da per Sainz i Estelrich amb l'a
juda de Giménez Caballero— 
per agrair llurs manifestos a fa
vor del català contra la repressió 
dictatorial —inspirats al seu dia 
per Sainz— fou aprofitada pels 
republicans, que s'apuntaren 
l'èxit. Un any després, amb 
Cambó recuperat, l'intent de 
formar un partit cambonià, el 

Centre Constitucional, a tot Es
panya, en aliança amb els mau-
ristes i diverses dretes regionals 
o provincials, ja no va obtenir el 
ressò necessari davant l'agitació 
republicana. 

Tanmateix, el projecte políti-
co-intel.lectual de Cambó va 
atreure algunes primeres figures 
de l'ambient cultural catalanista. 
Per exemple, Josep Pla va garan
tir la seva mala fama quan el 
1928 trencà amb el catalanisme 
d'esquerres. Després d'haver es
tat proper a Acció Catalana i al 
seu portaveu intel·lectual La Pu
blicitat, i a més a més d'haver es
tat —com a periodista— a prop 
de Macià i els seus seguidors exi
liats a París, Pla es passà amb ar
mes i bagatge al servei de Cambó 
i dedicà al líder de la Lliga una 
elogiosa biografia en diversos 
volums (1928-1930). Convertit 
en espasa tallant del diari lligaire 

La veu de Catalunya, Pla va estarj 
molt connectat els anys 1929-j 
1931 amb el pintoresc filòsof de 
Martorell Francesc Pujols, un al-l 
tre devot de la ironia, igualment| 
propagandista cambonià. A co
mençaments de 1931, Pla va pu
blicar un Manual d'hiparxiolo-
gia, que era el particular sistema I 
de pensament de Pujols, mentre I 
que aquest va treure La soluciói 
Cambó. En els cenacles d'esque-l 
rres, dominants després de l'abril 
de 1931, tal esbargiment va pen
jar a l'un la fama de traïdor i a 
l'altre la de frívol incorregible. 
Foren els sacrificats més visibles 
de la incapacitat de Cambó per 
conciliar les Espanyes i el plet ca
talà mitjançant el protagonisme | 
dels intel·lectuals. 

Enric Ucelay-Da Cal és catedràtic 
d'Història Contemporània de la Uni-1 
versitat Autònoma de Barcelona. 
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Cambó davant les catarates d'Iguazú, l'any 1924. 
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El gran 
mètode 

Rosebud' 
VALENTÍ PUIG 

No podríem dir que Francesc Cambó 
tingui mala sort amb els seus biògrafs, 
de Jesús Pabón —figura prou interes
sant per ella mateixa— a l'última 

aproximació de Borja de Riquer. Això no vol 
dir que sigui procaç desitjar saber més coses de 
la vida privada de Cambó, de la mateixa mane
ra que hem anat coneixent moltes coses de per
sonatges tan dissímils com Mitterrand, Kenne
dy, De Gaulle o Hitler. Una qüestió fonamen
tal és saber fins on pot arribar la indagació de 
minúcies endinsades en la vida privada o, dit 
d'una manera ben distinta, si és que els perso
natges poden tenir vida privada quan passen a 
la història. Vegeu, per exemple, les especula
cions sobre la intimitat sexual de Bonaparte. 

Hi ha països on determinades legislacions 
fan difícil que el biògraf poc dòcil pugui con
sultar les fonts i la documentació que té el bio-
grafiat o que queda de ple en mans de la famí
lia o dels hereus, de manera que almenys per 
un temps els aspectes íntims de més peculiaritat 
no poden ser coneguts. Va ser una obvietat que 

y i 
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ARXIU FAMILIAR 
Francesc Cambó als peus de Ramsés al temple de 
Karnak, el 1925. 

Ian Hamilton no pogués escriure la biografia 
de Salinger senzillament perquè l'escriptor va 
recórrer a tots els amagatalls possibles, físics i 
legals. 

Entre la biografia escandalosa i el retrat ofi
cial hi ha tota una escola de biògrafs que des de 

Maurois a León Edel saben trobar l'equilibri 
just: en el cas de Francesc Cambó, l'error tant 
seria donar preponderància total a la seva vida 
amorosa, a l'aventura financera o al mecenatge 
com només parlar del seu lideratge polític o del 
seu paper parlamentari. Com sabem, tota bio
grafia es fa una gran pregunta i el mèrit del bon 
biògraf és aclarir quina és la gran pregunta per 
fer al biografiat, entre hemeroteques, confidèn
cies familiars, epistolaris i la paraula gravada al 
patí del jove Kane. 

L'any 1933, l'escriptor Josep Pla —autor 
anys abans d'una biografia política de Carn 
bó— respon a un crític que li voldria fer escriu 
re novel·les que el que li interessa és la història, 
viure la història, ésser, fins on li sigui possible, 
a dins de la història: "De tota manera, fa es
trany que hom demani novel·les a un escriptor 
català i que encara no hi hagi a Catalunya un 
llibre digerible sobre la personalitat excepcio
nalment curiosa de Macià, per exemple". 

Ja és això: més enllà de la personalitat polí
tica o intel·lectual del biografiat hi ha tots els 
components de caràcter, instint, arrels fami
liars i vitalitat privada que a la llarga són tan 
imprescindibles com la constitució pública 
d'un estadista o d'un pensador. En certa mane
ra, és el cas de Gladstone i la revelació sobre el 
seu costum de visitar i tenir contacte amb pros
titutes, des de la voluntat primordial de redi-
mir-les. De retorn a casa, Gladstone es flage
l·lava. Qualsevol lector interessat per la història 
voldria saber més detalls de la vida privada de 
Cambó o de les senyores seduïdes per Cánovas 
del Castillo. Per bé o per mal, la biografía és 
història, però amb un atractiu de novel·la. 
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Un burgès singular 

Ni Bismarck ni Bolívar 
—jü tampoc Kerenski 

DE RIQUER I PERMANYER 

L'any 1919 el llavors dipu
tat liberal Niceto Alcalá 
Zamora digué al Congrés 
que el problema de Fran

cesc Cambó era que volia ser al
hora el Bismarck d'Espanya i el 
Bolívar de Catalunya, i que això 
era impossible. El mateix Cambó 
va reconèixer a les seves Memò
ries que aquella frase "fou una 
estocada personal de gran efec
te... que en el fons expressava 
una gran veritat". En efecte, el 
projecte politic de Cambó tenia 
l'ambició de cercar la transforma
ció de l'Estat espanyol com a via 
per assolir també l'autonomia ca
talana. Per això plantejava un difí
cil dilema polític, del qual ell ma
teix n'era conscient: calia triar en
tre "actuar merament de partit na
cionalista. .. o fer d'homes de go
vern" (carta de Cambó a Prat del 
5-11-1916). 

Cambó fracassà ja que no 
aconseguí ni modernitzar i de
mocratitzar Espanya ni tampoc 
l'autonomia política catalana. 
Les causes del fracàs foren no 
tan sols les incomprensions i els 
sectarismes dels al
tres —que sí que 
van existir, i força 
evidents, comen
çant pel mateix Al
fons X1I1 , sinó 
també les seves 
propies decisions 
polítiques. Ja que si 
bé es cert que fou el 
seu catalanisme el 
que l ' impedí de 
convertir-se en el 
gran reformador 
de l'Estat espanyol 
també és evident 
que en els moments 
crítics Cambó trià 
sempre l'opció de 
l'ordre. Perquè, de 
fet, Cambó tenia por d'esdevenir 
el Kerenski hispànic. 

Davant la profunda crisi del 
sistema parlamentari espanyol, 
Cambó s'adonà que la via cata
lana cap a la conquesta de l'Estat 
era perillosa. Lluitar per la refor
ma de l'Estat i per l'autonomia 
en aquelles condicions implicava 
desestabilitzar el sistema polític 
de la Restauració i la mateixa 
monarquia, i això era massa 
arriscat pels interessos dels sec
tors benestants catalans, dels 
quals ja n'era el més genuí porta
veu. Així, tant l'any 1917 com el 
1931, davant la possibilitat d'en
capçalar o participar en un movi
ment d'autèntic canvi polític 
progressista, Cambó prioritzà 
l'opció més conservadora davant 
el risc d'embarcar-se en un movi
ment transformador sense ga
ranties de poder-lo dirigir. 

Però de cap de les dues deci
sions esmentades Cambó en tre
güé un profit polític significatiu, 
ans al contrari. Així, si bé a la tar
dor de 1917, amb el seu pacte amb 
els partits monàrquics la Lliga, i 
poc després ell mateix, accediren 
al govern, la seva estada al poder 
no serví ni per democratitzar el sis
tema polític espanyol ni per acon
seguir l'autonomia catalana. I 
aquesta frustració provocà la re-
bel.lió de gran part dels joves i dels 
intel·lectuals catalanistes contra 
Cambó i la Lliga i la constitució 
d'Acció Catalana el 1922. 

Cambó creia 
que la 

República no 
arribaria mai i 

que si venia 
"l'anarquista 
de Terrassa 

s'ho menjaria 
tot" 

I el cost polític de la decisió 
pro-monàrquica de 1931 encara 
fou més transcendent: llavors la 
Lliga perdé l'hegemonia política 
a Catalunya i a dins del catala
nisme. Gaziel ja esmentà els dos 
grans errors de Cambó de l'any 
1931: el primer, creure que la Re
pública no arribaria mai; i el se
gon, que si venia seria la revolu
ció social i que "l'anarquista de 
Terrassa s'ho menjaria tot". De 
nou Cambó s'equivocà i amb la 
seva actitud anti-republicana di
ficultà la creació d'una dreta de
mocràtica catalana que pogués 
trobar un lloc estable i construc
tiu dins del nou règim. 

L'última etapa de la seva vida 
política ha estat objecte de silen
cis prudents i distorsions. Hom 
volia evitar plantejar-se el fet que 
la guerra civil havia provocat un 
trencament dins del catalanisme 
a causa del suport de la gent de la 
Lliga als militars sublevats. Hi 
havia qui considerava desagra
dable recordar que Cambó havia 
ajudat Franco en la seva guerra 
contra la Generalitat i contra la 

República. Ja he 
explicat en altres 
llocs com, al meu 
parer, aquesta de
cisió de Cambó fou 
arriscada però lúci-
da, coherent i gens 
improvisada, i 
també com la gue
rra civil i la revolu
ció incrementaren 
la seva desconfian
ça respecte als rè
gims democràii 
el liberalisme polí
tic. Durant els anys 
de la guerra seran 
significatius els si
lencis de Cambó 
sobre la qüestió ca

talana i sobre el futur del país. 
Mai no gosà dir res en públic so
bre això. La seva preocupació 
com a catalanista restava reclosa 
en la privacitat de la seva corres
pondència o del seu dietari. 

Carles Riba potser pensava 
en Cambó quan, el 1939, parlava 
dels qui durant la guerra "cre
gueren haver de posposar les rei
vindicacions catalanes a d'altres 
urgències". En efecte, l'actuació 
de Cambó i dels principals diri
gents de la Lliga de llavors ens 
recorda allò que el mateix Gaziel 
definia com la tria feta en funció 
de la "conveniència pràctica". 
De tota manera, penso que les 
grans decisions polítiques de 
Cambó no són comprensibles 
només des de l'anàlisi de la situa
ció política espanyola i catalana. 
Sens dubte la seva estreta relació 
amb els interessos i les preocupa
cions d'una multinacional tan 
important com l'AEG alemanya 
—l'autèntica propietaria de la 
CHADE que presidia Cambó— 
explica també moltes coses de la 
seva involució conservadora. Tal 
vegada tenia molta raó aquell 
vell catalanista que no fa gaire 
em comentava, tot discretament, 
que "en realitat a Cambó el que 
el va fer canviar foren els diners, 
el fer-se immensament ric". 

O PERICO PASTOR 

O 
Més que un club 

FRANCESC ROCA 

Borja de Riquer és catedràtic d'Histò
ria Contemporània de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

No m'interessa gens discutir les 
opinions de J. C. Vergés (Qua
dern, 10.4.97), però sí precisar 
o corregir algunes de les infor

macions que dóna. D'entrada cal dir 
que d'històries nacionals del pensa
ment econòmic n'hi ha per a la major 
part de països avançats i que, malaura
dament, no n'hi ha cap per a l'àrea ca
talana. El que he fet és una antologia de 
textos apareguts (o escrits) entre 1900 i 
1970, ordenada en tres volums. N'han 
sortit els dos primers, dedicats a Anàlisi 
i visió de les economies del món i a La 
transmissió de les idees econòmiques. 
Manca el tercer, sobre economia cata
lana. L'objectJu és que alguna vegada 
s'escrigui aquesta història, donat que 
una nació sense pensament propi no és 
una nació. 

L'antologia prova de presentar un 
ventall molt ampli d'opcions i de vi
sions (i així ho subratllen els dos autors 
dels pròlegs: Antoni Serra Ramoneda i 
Lluís Barbé). En aquest ventall s'hi in
clouen, lògicament, autors de proce
dència molt diversa: enginyers indus
trials, advocats, empresaris, sindicalis
tes, mestres, periodistes i autodidactes 
que tenen en comú escriure —i bé— 
d'economia. En català, en castellà, en 
francès, en anglès, en alemany. Res, 
doncs, d'endogàmia universitària (en
tre altres motius, perquè no hi ha llicen
ciats en econòmiques fins a 1960). Ara, 
això sí, els autors citats despectivament 
per J. C. Vergés són tots — êxcepte An
dreu Nin— universitaris. És cosa seva. 
Les cites que fa són, és clar, totalment 
descontextualitzades. És evident que 
no converteixo Ramon Trias Fargas en 
un "crític literari". Li publico dues no
tes innovadores de 1956, de la revista 
Moneda y crédito, de Madrid (i no els 
avorrits Principios de economia política 
española, que d'altra banda no hi entra
rien perquè són de 1973. Des de "la dè
cada més próspera de la historia" 
(1945-1955), que Estapé atribueix a la 
pràctica del keynesianisme, no hem tin
gut cap nova Guerra Mundial, car l'era 
del ple domini dels mercats s'acabà el 
1945. La cita d'Ernest Lluch és d'un ar
ticle de 1964 publicat a la revista mont-
serratina Serra d'or, dedicat a l'econo
mista japonès Shigeto Tsuru, partidari, 
sempre, del socialisme democràtic (i no 
de cap forma de dictadura). En canvi, 
la cita d'Andreu Mas prové de Nous ho
ritzons, una revista que el 1970 tenia el 
consell de redacció repartit entre mè-
xic, París, Marsella i Barcelona. Resta 
una absurda versió de la interessantísi-

ma polèmica Cambó-Nin, on el primer 
és el bo i el segon el dolent, un estrany 
exabrupte contra Joan Hortalà (que és 
coautor, amb Lluís Barbé, d'un text 
molt ambiciós) i una sola referència a 
un economista exiliat: l'exsocialista i 
neoliberal Faustí Ballvé (que, per cert, 
va despertar l'entusiasme d'Ignasi Vi-
llalonga i Joaquim Reig, els homes 
forts del Banco Central, d'abans de la 
timidissima liberalització de 1962. 

Breu: la visió de J. C. Vergés del 
pensament econòmic català del segle 
XX és francament pobra. S'obsessiona 
a donar-li la culpa de tot a "la nostra 
universitat autàrquica" i resulta que 
molts no van estudiar a cap universitat 
i que Joan Sardà ho féu a la London 
School of Economies, Manuel Serra i 
Moret als Estats Units, Romà Perpinyà 
Grau a Deusto (i a Kiel), Josep A. Van
dellòs a Pàdua (i a Londres), Miquel 
Vidal i Guardiola o D. A. Santillan a 
Berlín, el mallorquí Gabriel Arrom a 
Moscou, Elsa Hoérler a Berna, Simó 
Cano Dénia a Estocolm, etc, etc. L'ob-
sedeix la "santa trinitat de teoria, mar
xisme i exili". Però no tenim ni massa 
teoria (què més voldríem que ser com 
els italians, de Pareto a Sraffa!) ni mas
sa marxisme (però déu h'hi do, via 
Schumpeter i via Keynes) ni gaire pro
ducció a l'exili (a desgrat del Dicciona
rio económico de nuestro tiempo de Ma
nuel Serra i Moret, de les traduccions i 
els pròlegs de Manuel Sánchez Sarto o 
dels llibres inèdits d'enginyers-econo-
mistes com Estanislau Ruiz i Ponseti o 
Caries Pi i Sunyer. El nostre pensament 
econòmic està ple de liberals schumpe-
terians (com J. M. Tallada), d'anar
quistes il·lustrats (com Marí Civera), 
de catòlics socials (com Elsa Hoèrler), 
d'historicistes marshallians (com Ma
nuel Reventós), de burgesos que es 
passen a la CNT (com Joan P. Fàbre
gas), de liberals que es fan franquistes 
(com J. Carrera Pujal), d'exiliats de 
dretes (com F. Ballvé) i de "margi
nats" d'esquerres (com Martí Capde
vila, Jordi Estrada o Vicens Ventura). 
I d'un tipus inclassificable: Germà 
Bernacer. 

La Universitat de Barcelona ha ac
tuat generosament editant textos ideats 
i escrits molt lluny d'aquí: des de Bue
nos Aires (M. Serra i Moret), Caracas 
(C. Pi i Sunyer) o Mèxic (J. Ventosa i 
Roig) a Berlín (M. Vidal i Guardiola, 
V. Gay). La UB —i les altres setze uni
versitats catalanes— són més que un 
club. Són un club on les idees salten per 
tot arreu. 


