
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 
desdenyós 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 ttactes 
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 
de salvar la 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 
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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 estarl 
molt connectat els anys 1929-f 
1931 amb el pintoresc filòsof de 
Martorell Francesc Pujols, un al
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 soluciól 
Cambó. En els cenacles d'esque-1 
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. 
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Cambó davant les catarates d'Iguazú, l'any 1924. 
ARXIU FAMILIAR 

Carcabuey
Nota
Ucelay-Da Cal, E. 1997. Els intel.lectuals i el milionari modern, in VV.AA. Història. Francesc Cambó. El Pais Quadern, 738. 19970501


