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Excel.lentíssim senyor president, 

Senyores i senyors academics, 

Senyores i senyors, 

Permetin-me que inici'i la meva intervenció expressant el meu 
sincer agraiment als acadkmics que han avalar amb el seu prestigi la 
meva candidatura per ingressar en aquesta institució: són els amics 
Josep Massot i Muntaner, José Enrique Ruiz Domknec i Josep Maria 
Sans iTravé. 1 també vull donar les gricies a tots els academics presents 
a la sessió del dia 8 de novembre del passat 2007 pel seu vot favorable a 
la meva elecció. 

Entrar en aquesta casa és per a mi un honor, una responsabilirat 
i un goig. M'honora ser membre d'una institució tan prestigiosa com 
aquesta, I'academia més antiga de les existents a Catalunya. Formar 
part d'aquesta corporació també m'obligari no sols a assistir a les seves 
sessions sinó també a col.laborar-hi en activitats científiques tan rellevants 
com el projectat diccionari biogrific dels acadkmics. No dubtin, senyors 
acadkmics, que miraré de complir aquestes tasques tan bé com pugui. 

Esdevenir membre de la Reial Acadkmia de Bones Lletres de 
Barcelona em produeix una especial satisfacció perque aquesta institució 
m'ha estat sempre forqa propera. Per raons que tots poden suposar, he 
seguit la vida d'aquesta casa de prop des de fa anys i conec molt bé la 
rellevant tasca que ha desenvolupat. Pero aquest coneixement no prové 
tan sols del fet que el meu progenitor sigui avui I'acadkmic més veteri i 
n'hagi estat el president durant més de tres dkcades, sin6 que també es 
deriva d'unes vinculacions familiars molt més Ilunyanes. Així, no em puc 



estar de recordar, en aquests moments, que dos rebesavis meus també 
van ser membres d'aquesta institució. En efecte, Francesc Permanyer i 
Tuyet (1817-1864), prestigiós jurista, catedritic de Filosofia del Dret a 
les universitats de Barcelona i Madrid, alcalde de Barcelona, diputat a 
Corts i ministre &Ultramar en el govern Miraflores (1863), formi part 
d'aquesta academia des de I'any 1852 fins a la seva mort el 1864.1 un 
altre rebesavi meu, també per Iínia materna, Manuel Angelon i Broqueta 
(1831-1889), prolífic escriptor, autor de novel.les i drames romintics de 
notable exit Popular, va posseir la medalla d'acadkmic des de l'any 1863 
fins al seu traspis el 1889. 

Comprenguin, senyores i senyors, que amb aquests antecedents 
familiars, ingressar en aquesta institució em produeixi alhora orgull, 
satisfacció i goig. 1 encara més en assabentar-me que tinc I'honor de 
rebre la medalla que van posseir anteriorment persones tan i1,lustres com 
Marii Aguiló, Ramon Picó i Campamar, Ferran Agulló, Ramon Miquel 
i Planas, Guillem Díaz-Plaja, entranyable amic de la familia i professor 
meu a I'Institut "Jaume Balmes", i Francisco Marsi. 

És una Ibgica i honorable deferencia recordar el predecessor en la 
medalla amb que heu tingut la gentilesa de distingir-me, el professor 
Francisco Marsi i Gómez (Portbou 1924- Barcelona 1998). Segurament, 
la majoria de vostks el van conkixer millor que jo. No el vaig poder tractar 
de prop i, per tant, no puc guarnir la meva intervenció amb ankcdotes 
i vivkncies comunes. Perb succeir el professor Marsi en aquesta medalla 
és una invitació a la reflexió sobre la gran tasca científica i docent 
desenvolupada pels professors universitaris catalans durant la segona 
meitat del segle XX. Han estat catedritics com Francisco Marsi els qui, 
amb la seva dedicació, el seu entusiasme i el seu treball, han aconseguit 
consolidar una universitat que, quan ells van enrrar-hi corn a joves 
professors, en la més immediata postguerra, estava plena de mancances, 
precarietats i deficiencies. Francisco Marsi consagra gran part de la seva 
vida a la universitat. Fou professor de la de Barcelona durant quaranta-sis 
anys, del 1948 fins a la seva jubilació el 1994. Així, la seva tasca docent 
es perllongi quasi cinc decades i va impartir Iliqons de gramitica general, 
filologia rominica, gramitica espanyola, lingüística, sintaxi i gramitica 
generativa. Va saber fer compatible aquesta dedicació docent &b d'altres 



responsabilitats acadkmiques, com la de director de col.legis majors i 
de cursos per a estrangers, la de secretari i cap d'estudis de les facultats de 
Filosofia i Lletres i de Filologia, la de cap del departament de Llengua 
Espanyola i la de secretari general de la Universitat de Barcelona. 

Expert filbleg, s'inicii en el camp de la recerca centrant-se en la 
recollida de toponimia en el domini lingüístic catali. M, els seus primers 
estudis tractaren d'onomistica i etnolingüística. La seva obra Onornartica 
barcelonina del segle xrv, basada en el buidatge del cens de barcelonins 
elaborat I'any 1389, és encara avui, tant per als lingüistes com per als 
historiadors, un valuós i meritori instrument peral millor coneixement 
de la societat catalana de la baixa edat mitjana. Des de la seva catedra de 
Gramitica General de la Llengua Espanyola aviat s'incorpori als nous - . . 

corrents lingüistics del generativisme, la textologia i el pragmatisme. 
1 fou autor de nombrosos estudis sobre aspectes sintictics de I'estructura 
del significat i de lingüística estructural. A la Universitat de Barcelona va 
crear una autkntica escola de linguística que gaudiri d'un gran prestigi 
acadkmic. Del seu paper cabdal en el desenvolupament d'aquesta escola 
n'és una prova fefaent el fet que, entre els alumnes a qui el1 va dirigir la 
tesi doctoral, es trobin avui vuit catedritics de lingüística de diferents 
universitats catalanes. També va coordinar i dirigir I'elaboració i I'edició 
de nombrosos diccionaris de gran valor i, fins i tot, avui al Japó s'estudia 
sintaxi espanyola amb llibres del professor Marsi. 

El seu ingrés en aquesta academia va tenir lloc el dia 26 de novembre 
de 1987 amb el discurs "Cap a una etnolingüística catalana" i durant 
quasi onze anys participa amb assidui'tat, dedicació i interks en les seves 
sessions i les seves activitats científiques. Fa uns vint anys, Manuel Alvar, 
llavors president de la Real Academia EspaÍíola, va definir Francisco 
Marsi com "un profesor ilusionista que tiene oficio y sabiduría", com un 
investigador "que se reserva el papel más difícil: el de artista que trabaja 
en solitario".' Aquells que el van tractar més directament sempre han 
destacat la seva conversa intel.ligent, desimbolta i sovint ciustica. Com 
quan, comentant un nou diccionari normatiu catali, que admetia i 

1. Manuel ALVAK. "Francisco Marsk', a hofixor Franciiro Mnm'. Jornad?i de F~lologi., Barcelona, 
Universirar de Barcelona, 1989. pagina 7. 



rebutjava alguns castellanismes, assenyalava: "és a dir, podem dir guapo, 
que n'hi ha tan pocs, i no podem dir tonto, que n'hi ha tanrs." Amb la 
mort d'aquest "savi lingüista i conversador brillantí~sirn",~ el 25 de maig 
de 1998, el món universitari catali i aquesta Academia van perdre un 
dels seus membres més destacats. 

En aquest discurs vull tractar d'aproximar-me a les relacions 
polítiques que van establir el rei d ' ~ s ~ a n ~ a  Aifons XIII i el polític 
catalanista Francesc Cambó. Tractaré d'analitzar, a la llum d'informació 
nova, les característiques dels peculiars lligams existents entre el cap de 
I'Estat espanyol i el principal dirigent d'un moviment com el catalanista, 
que eravist perla majoria dels politics espanyols d'aquell temps com una 
anomalia, o fins i tot un perill. 

Analitzar aquests vincles personals i polirics pot tenir un cert 
interes historiogrific ates que, com és conegur, el sobiri espanyol va 
jugar un paper forqa destacar en el funcionamenr del sistema polític de 
la Restauració, en la seva crisi final, aixi com també en la descomposició 
dels partits dinistics. Per la seva banda, el líder catalanista encapqalava 
una formació que tant podiaser un element d'estabilirat dins la política 
espanyola i refoqar la monarquia, com esdevenir un factor decisiu de 
la seva crisi. 

Hi ha múltiples referencies directes i indirectes sobre les relacions 
entre ambdós personatges. Com és prou conegut, disposem d'unes 
quantes biografies de Francesc Cambó, encara que tores ja tenen uns 
quants anys. Sens dubte, la redactada per Jesús Pabón continua essent 
la més voluminosa i solida.) Per altra banda, hi ha biogrdes més recents 
d'Alfons XIII, algunes for~a  completes, com la de Javier Tusell i Genoveva 
García Queipo del Llano, i la de Carlos Seco, així com els diversos estudis 
sobre el regnat del m ~ n a r c a . ~  

2. Marri DE R i q u í ~ ,  "El profesor Frñncirco Maná", a La Vanguadia, 26 de maig de 1198. 
3. Fem servir laprimeraedició del llibrede J~ÚsPABON, Cambó(I876-I918), Barcelona, Editorial 

Alphi, 1951, Gmbd IL Porte primara (1918-1930) i Combó 11 Parte r e p d  (1930-1947). Barcelona, 
Edirarid Alpha, 1969. 

4. Javier TVSELL i Genoveva G. Quaipo Dr LLANO. A@nroXI(I Elrqpolmiico, Madrid, Taur~ü, 

2001, i Carlos SECO SERUNO, AlfonioXIL Madrid, Arlinza Edirorer, 2001, aixi cam el llibre anterior de 
SECO, A&nroXIIIY la rriiiide h Resraurarión, Madrid, Rialp, 1912. D'enrre els esrutlis rcvnn sobre I 'epoa 
destaquen el deTeresa C*RNERO~BAT (ed.) Elr~hodo kAlfonioXIIL Ayer núm. 28, Madrid, Marcial Pons, 
1197 i Javier MORENO LUZÓN (ed.),Alfon<oXll. Unpolih'co m elmrzo, Madrid, Marcid Ponr, 2003. 



Ara bé, la majoria d'aquestes obres no tracten amb profunditat les 
relacions polítiques entre el monarca espanyol i el politic catalanista. 
Fins no fa gaire, si algun historiador volia saber d'aquesta qüestió, 
havia de recórrer a les Membries de Francesc Cambó com a principal 
font d'informa~ió.~ Es tracta, sens dubte, d'un llibre important, perb, 
com la majoria de les membries, amb les seves limitacions. Cal renir 
molt present el moment en que les va escriure, els anys quaranta, i les 
dificultats que comportava fer-ho a I'ilrgentina. 1, a més, I'obra tenia 
una clara intencionalitat política. Les membries de Cambó ens ofereixen 
-difícilment podria ser d'una altra forma- una autoimatge forqa 
peculiar del polític catalanista. Cambó no sols ens planteja una clara 
justificació de tot el seu itinerari, sinó que es presenta com un polític 
brillant, el m& preparat de la seva generació, que va veure finalment 
frustrats els seus projectes per les ambicions d'uns i les enveges i intrigues 
d'altres. Per aixb, els retrets que fa a una bona part dels polítics espanyols 
de la seva epoca arriben, com veurem, fins al mateix rei $Espanya. 

Malauradament, tenim ben pocs testimonis documentats respecte 
al pensamenr i les opinions d'Alfons XIII sobre Francesc Cambó. Com 
és conegut. del monarca espan~ol només s'ha publicat un diari íntim de 
joventut, que presenta un interes forqa reduk6 A banda d'aixb, hi ha els 
testimonis escrits per parents i polítics, així com també de cortesans i 
publicistes que el van tractar, tot i que el seu valor historiogrific és ben 
desigual i la seva aportació d'informació minsa, pel que ens interesa en 
aquest e ~ c r i t . ~  

Hi ha documentació rellevant sobre el rei Alfons XIII a 1'Archivo 
de Palacio, que curiosament ha estar poc utilitzada. En aquest arxiuvaig 
coincidir, ja fa uns anys, amb el bon amic Javier Tusell i tots dos virem 
localitzar, per camins diferents, la famosa carta del "comiat polític" 

5. Frdncesc C A M B ~ ,  Merndna (lBTó-I936/, Barcelona, Editorial Alpha. 1981. 
6. Diario intinio deAlfonroXTllrecogido y comenrado por J. L. Cisri i . io-Puc~e. Madrid, Biblia- 

ceca Nueva, 1960. 
7. Per urmplr, els llibres de la priiicera Pilar ur B ~ v i e u ,  A$nioXIII, Barcelona, EdirorialJuven- 

rud, 1945; del come DE ROMANONE~. Nom de una vida, 3 vols., Madrid, 1928, 1930 i 1947: de lulián 
C o ~ r k  G , ~ w i ~ ~ a s ,  AIfonroXIlI, Madrid, Prensa Erpaiola, 1959, i de Charles PETR~E, A@fo>uoXll(y ru 
tiempo, Barcelona, Dirna, 1967. 



de Francesc Cambó al rei, del 16 de desembre de 1918, que després 
comentaré i que reprodueixo sencera per primer cop. 

Sortosament, en el cas d'en Cambó tenim nombrosa documentació 
privada, sobretot la seva correspondencia política amb alguns dels seus 
coreligionaris més propers, i que, tot i la seva importincia, ha estar ben 
poc utilitzada pels historiadors. Aquesta correspond&ncia permet matisar 
moltes coses atribuides als polítics ja que és un contrapunt entre el que 
afirmaven públicament i el que en realitat pensaven. No hi ha dubte 
que serveix per a contextualitzar millor moltes qüestions i sovint per 
a corregir errades i omissions que apareixen a d'altres escrits seus i, 
especialment, a les seves membries. 

Penso que, tal vegada, seria pertinent fer un breu elogi, no sé si 
quasi pbstum, de la gran importincia histbrica de la correspondencia 
privada, ara que sembla que esti a punt de desaparkixer. La documentació 
escrita pels mateixos protagonistes permet als historiadors disposar d'una 
narració excepcional i sovint confidencial, ates que esti protegida per la 
complicitat que dóna la relació d'intimitat existent entre el redactor i el 
receptor. El carhcter de privacitat de la correspondencia atorga 
a aquests documents una rellevincia notable. Es tracta de textos redactats 
no per ser publicats, sinó per informar de fets i d'opinions. Així, són 
més sincers, espontanis i autentics que els redactats per a ser publicats, 
que sempre estan plens de precaucions i de conveniencies polítiques. És 
en aquests epistolaris on trobem realment manifestades les autentiques 
opinions i els sentiments reals dels qui les escriuen. 

Hem pogut localitzar nombrosa correspondencia privada de 
Francesc Cambó amb destacats dirigents del seu partit en que manifesta 
la seva opinió sobre el rei Alfons MI1 i les relacions que tingué amb el 
monarca. Es tracta dels epistolaris de Francesc Cambó amb Enric Prat 
de la Riba, Joan Ventosa i Calvell, Lluis Duran i Ventosa i Joan Estelrich, 
que es troben a diferents a rx iu~ .~  Grhcies a aquesta documentació, hem 

8. A I'Arxiu Nacional di Cadunya (ANC) hi ha diposiraw elr fans dommenmls d'Enric P a r  de 
la Riba, de Lliiis Duran i Ventosa i de Narcís de Cureras, on hi ha nombrora correspondUida de Franceac 
Camh6. A la Biblioteca de Caraunya (BC), hi hael Fons Borras, amb correapond$ncia entre Franccx 6 m b 6  
iJoanVenrosaenrre 1909 i 1922, i rimhC I'importanr Fona doamenral dcloan btelrich.Tamb4 hemcon- 
aulrar per redactar aqucrr wcrir la cormpandkncia de Cambó m b  Antoni Maura, que es croba a l'arxiu de 



pogut trobar informació precisa sobre les complexes relacions polítiques 
i personals entre aquests dos personatges. Unes relacions que passen per 
diferents fases: hi ha moments de clara empatia i d'una certa sintonia; 
altres, en canvi, reflecteixen situacions d'una certa hostilitat i de clar 
distanciament. Ara bé, sempre van dispensar-se un gran respecte mutu. 
Si bé mai no arribaren a una identificació política, tampoc no es produí 
un trencament total. Cambó, a diferencia de bona dels Iíders polítics 
espanyols de la seva epoca, mai no va voler ser un cortesi, un home "de 
Palau", tot i que necessitava tenir uns bons contactes i unes relacions igils 
amb els cercles més propers a l  monarca. Cambó i el rei mai no foren amics 
ni confidents, i sempre mantingueren una certa distancia personal. 

Les seves personalitats eren, realment, ben diferents. El monarca, 
des de ben jove, havia estat format en la tancada cort madrilenya 
controlada per la seva austera mare, la regent Maria Cristina d'Habsburg. 
Alfons XIII mai no ani  a una escola, ni a un institut, ni encara menys 
a la universitat. Sobre el1 tingueren notable influencia una serie de 
preceptors i professors, civils, eclesihstics i, sobretot, militars. Tots ells, 
en general, de formació i caricter forqa tradicional, catolic i més aviat 
autoritari. D'ací que els historiadors en parlin com del "Rey-soldado". 1, 
evidentment, va rebre una visió notablement nacionalista de la historia 
i de la reaiitat espanyoles. És a dir, el jove rei es forma en un ambient 
forqa reticent, per exemple, al que podia significar el catalanisme, tant 
en el vessant polític com en el cultural. Carlos Seco Serrano ha parlat 
de "su actitud escasamente comprensiva para el regionalismo catalán, 
que le alejaría de uno de los políticos que él más justamente admiró y 
consideró siempre: Francisco Cambó".q 

No deixa de ser significatiu que Aifons XIII no fes cap esforq per 
parlar i entendre les altres Ilengües hispiniques, i especialment el cataii. 
Com veurem, tot i que el monarca va anunciar, el 1904, que algun dia 
parlaria catali en públic, mai no ho va fer, fet que Cambó li va retreure 
sempre. Fou un cap de I'estat educar en un fervent patriotisme espanyol 

la "Fundación Anroni Maud' (FAM) i ladocumenració de r h i u  del Palau Rcial (AP), rors das a Madrid. 
En rors els documen~  hc respecrac el renc origina cal com estñvr escrit, senre corrmciorü orrografiques. 

9.  Cqrlos SECO SERRANO, AlfonroXIZL op. cit. pigina 20. 



dins del qual el catalanisme politic podia ser vist com a quelcom perillós, 
i, fins i tot, com una mostra d'inacceptable antipatriotisme. Un dels pocs 
comentaris polítics escrits per Alfons XIII en el seu juvenil diari íntim és 
de I'any 1902, de quan va assumir personalment el paper de cap de I'Estat. 
Llavors, referint-se als principals problemes polítics que tenia Espanya, 
va subratllar amb tinta guixuda al seu dietari: "la bandera ultrajada." , 
Era, sens dubte, una referencia als recents incidents provocats per alguns 
grups catalanistes als carrers de Barcelona.'O 

D'Alfons XlII s'ha dit que, a causa de la gran influencia materna, 
era més un Habsburg que no un Borbó, i que la seva especial formació 

- - 

el va conduir a mostrar-se un polític més autoritari que no pas subtil i 
habil. 1 també que era més frívol i superficial que no pas savi. El monarca 
espanyol era un home de limitars intetessos culturals, molt més aficionar 
als esports i al'autombbil que no pas als Ilibres. Un rei, en definitiva, que 
se sentia més cbmode entre els militars que no pas entre intel.lectuals. 
No va ser per casualitat que el ve11 polític liberal Eugenio Montero Ríos, 
actuant com a president del Senat, proclamés, després &una visita reial 
a Melilla I'any 19 1 1, que a Espanya s'iniciava "el reinado de Alfonso, el 
Africano". 

En contrast amb el monarca, Francesc Cambó era un home 
procedent de la pagesia benestant de Catalunya, que havia acabat els 
estudis universitaris de dret i de Iletres, i que aviat destaca com un hibil 
advocat i un inquiet activista catalanista. Malgrat tenir quasi deu anys 
més que el rei, penso que hom pot considerar que tots dos pertanyien a 
la mateixa generació, la que s'implici plenament en la política espanyola 
després del desastre del 98. 

De I'hostilitat a i'entesa (1902-1909) 

Abordar I'estudi de les relacions entre aquests dos personarges 
implica, de fet, tractar clarament la qüestió de la relació entre la Corona 
espanyola i Catalunya. 1 cal recordar que les relacions entre Aifons XIII 
i la qüestió catalana, o el catalanisme, no havien comenqat gaire bé. 

10. Diario inrimo. op. cit. pagina 109 



Així, pel maig del 1902, la Lliga Regionalista, juntament amb grups 
republicans, varen fer boicot a les Festes del jurament de la constitució 
pel jove monarca, acre que posa fi a la regencia de la seva mare Maria 
Cristina. El de Barcelona fou 1'Únic ajunrament d'Espanya que es va 
negar a celebrar la majoria d'edat d'Alfons XIII. No es tractava, pero, 
d'una censura personal al jove rei, ni tampoc d'un retret a la rnateixa 
institució monirquica. Era, sobretot, una manifestació de protesta per 
la política anticatalanista del govern monirquic, el darrer presidit pel 
ve11 dirigent liberal Práxedes Mateo Sagasta. Cal recordar que pel mar$ 
d'aquell any, dos mesos abans de la coronació reial, havia estat detingut 
el que llavors era el director del diari catalanista La Veu de Catalunya, 
Enric Prat de la Riba, que va romandre vint dies a la presó. Poc després, 
també per ordre governativa, foren prohibits els Jocs Florals de Barcelona, 
que hagueren de fer-se a Sant Martí del Canigó, a la Catalunya del nord. 
Cal tenir present que la majoria dels catalanistes de la Lliga Regionalista, 
malgrat el seu conservadorisme, no eren per tradició monirquics, tot i 
que tampoc no eren republicans. Els mateixos escrits polítics del jove 
Cambó d'aquells anys no reflecteixen cap estimació ni simpatia per la 
institució monirquica espanyola. 

Ara bé, el famós viatge reial a Barcelona, d'abril de 1904, ho canviaria 
tot i, a més, fou llavors quan es van veure per primer cop Francesc Cambó 
i Alfons XIII. El mateix Cambó va explicar corn va comencar aquesta 
coneixenqa del rei: ' les  meves relacions amb el1 si'niciaren durant el seu 
primer viatge a Barcelona en 1904. Jo era regidDr de Barcelona i com a tal 
li uaig dirigir un parlament en nom delr reg-idors de la Lliga, que tingué 
les majors repercussions en la política catalana, car fou l'ocaió o elpretext 
perquiabandonessin la Lliga eh elements esquerrunf, a& qqu4 aquesta asoli 
la cohesió que deuia assegurar-li un període de uint anys de uictdries i de 
govern, sols interromputs per escassos i breuspar2ntesis'~" 

De tota manera, dies abans, Cambó havia escrit a La Veu de Catalunya 
un article contra elviatge del rei i en suport ala posició oficial de la Lliga, 
que era de total abstenció, de no assistir a cap dels actes oficials previstos. 

11. Francerc CAMBO, Mcditmionr. Dirrari (1941-194G. Barcelona, Editorial Alpha, 1982, 
pagina 877. 
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Per a Cambó, aquell viatge reial no significava res per a C a t a l ~ n ~ a . ' ~  Ara 
bé, com és prou conegut, davant la rebuda multitudiniria donada al 
monarca, alguns dirigents de la Lliga consideraren convenient modificar 
aquella decisió i presentar-se davant del rei amb les demandes histbriques 
del catalanisme. Ales seves membries, Cambó s'atribueix tot el merit del 
canvi &actitud de la Lliga i no esmenta en absolut que des de feia temps 
alguns dirigents d'aquest partit, com ara Josep Bertran i Musitu, havien 
fet gestions per tal que la direcció del partit modifiqués la seva actitud 
respecte de la monarquia i de la necessitat d'oferir al jove monarca una 
cordial acollida." 

Cambó, en la seva intervenció a I'Ajuntament -feta en catali-, 
planteji breument al monarca els problemes de la ciutat i els drets de 
Catalunya. Parli de la insatisfacció que hi havia a Barcelona, de les 
limitacions a I'acció municipal, de la necessitat d'autonomia municipal 
i també de l'autonomia regional, que comportaria una major prosperitar 
pera Catalunya. Aquell petit memorial no va rebre cap resposta concreta 
per part del monarca.j4 

Aquell acte d'en Cambó fou interpretar de forma ben variada. A 
Catalunya va rebre I'elogi de la premsa catalanista i en general de la 
conservadora, com ara el Diario de Barcelona i La Vanprdia ,  mentre 
que era rotalment censurat pels republicans. Els elements discrepants 
de la Lliga, encap~alats per I'arquitecte Lluís Domenech i Montaner, 
atacaren durament Cambó.j5 Per la seva banda, la premsa de Madrid, 
amb titulars com "Los catalanistas presentan cuentas", assenyalava la 

12. "El viarge del Rey", Le b u  de Catalunya, 2 d'abril de 1904. També. F. CAMBO. Mtrndrier, 
op. cir,  pigiria 27. 

13. S6n ler dues arces de Josep Berrran i Musiru i Enric Prdr de la Riba, inriscinr en la ncccsirar 
d'acollir cordialrnenr el nou rei. Una b del 18 d'agorr de 1902 i I'altrñ del 5 d'abril de 1904, es rroben 
d Fonr Prar de la Riba (ANC). C d  recordar que Jarcp Berrran i Muiitu escava casar amb Cnrrina Güell 
i Lbpez, néta del primer marques de Comillas, filla d'Eusebi Gücll i Bacigalupi, primer come de Güell, 
"genrilhombre de la Cámara red", i germana de Joan Ant6n Giicll i Lbpez, segan comtc de Güell, és a dir, 
cs rracrava d'una familia rnolr ben relacionada amb la rnonarquia espanyola. 

14. Al'aaedel'ajunrmenrdc Barcelona rio hieraprescnrclapdelgwe~n, AnconiMaun. AlfonsXllI 
improvisi iina respostaeducada, menrre que I'únic minisrrc prerenc, el de la Guerra, rampac no va voler frr 
referencia a Irs paraules pronunciades per Camb6. 

l .  DomLnech va escriure un dur arricle contra Camb6 inrirular "Fivdlers de guardarropia", a la 
revista Jovcnmrcl 14 d'abril de 1904. Vegeu amb m6r detall I'incidenr a Borjao~  Ri~rirn, L I ; p  Regionaliitil. 
La burgeria raraLznn i rlnacionaliimc (1898-I904), Barcelona, Edicions 62, 1976, pagina 288 i segücnrr. 



manca d'educació de Cambó que, saltant-se el protocol, havia fet una 
intervenció impertinent que havia agafat el monarca i el govern totalment 
desprevinguts. 

Cambó, a les seves Membries, sosté que la seva acció pretenia, també, 
impedir que el dirigent conservador Antoni Maura aprofités I'kxit de la 
visita reial per crear un partit monirquic fort a Catalunya que hauria 
afeblit la Lliga Regionalista i fet "xtrocedir elprocés de recatalanitulció 
de la burgesia catulana".'%ricies a aquell acte, segons Cambó, la Lliga 
havia guanyat cohesió política, ates que s'havia quedat al partir tota ''la 
gent conservadora i d'ordre': 

El canvi tictic de la Lliga de 1904 s'havia iniciat amb un acte 
d'indisciplina de Cambó, que responia al realisme polític i a I'extrem 
tacticisme que sempre va manifestar. Pero també palesava les grans 
diferencies entre les dues grans tendkncies del catalanisme, la pactista i 
la radical. Els prictics, com Cambó i Prat, van voler trencar l'aillament 
polític del cataianisme, i així el discurs improvisar al rei era una manera 
d'establir una nova relació entre la Lliga Regionalista, el govern Maura 
i el mateix cap de I'Estat. Després d'aquell acte, segons Pabón, Cambó 
posa les seves esperances en el que podria fer el jove rei, tot i que gairebé 
no I'havia tractat. Fou precisament en el curs d'aquell viatge a Catalunya 
que Alfons XIII, responent a un discurs, mig en castelli i mig en catali, 
del president de l'LACSI va prnmetre que en la propera visita a la ciutat 
comtal ja parlaria catala." 

De tota manera, les relacions entre els catalanistes i la Corona 
tornarien a passar per uns moments difícils arran dels fets del Cu-CuL!, de 
novembre de 1905. Llavors, Alfons XIII si bé va donar un explícit suport 
als militars de la guarnició de Barcelona que havien assaitat la redacció 
d'aquest setmanari satíric catalanista i de La Mu dt Catalunya, el diari 
de la Lliga, intenta calmar la situació dins l'exercit per tal d'evitar que els 
actes es repetissin. Alfons XIII, pero, va acabar acceptant les demandes 
dels militars, va sancionar la "Ley de Jurisdiciones" i va donar per bona 

16. Fran~crc CAMBO, MmVrief, op. cit., pagina 100. 
17. Jesús P A B ~ N ,  Carnbó, op. cit., vol. 1,  pagina 246, i Fernando S o ~ u i v i ~ u ,  EIaMpolitico 1904, 

Madrid, Irnprcna de Ricardo Roja, 1905, pagines 183-184. 



la politica anticatalana dels governs liberals de Montero Ríos i Moret. En 
opinió de I'historiador Melchor Fernández Almagro, I'aprovació d'aquella 
llei, el 20 de marq de 1906, "marcó inequivocamente el carácter militarista 
de ILZ Monarquiay la impotencia absoluta dt. los liberales históri~os".'~ Creiem - .  

que podem afegir que aquesta llei també consagrava la preeminencia d'un 
patriotisme espanyol que veia el catalanisme com un perillós enernic. 

Sens dubte, les prevencions d'Alfons XIII respecte del catalanisme 
s'ampliaren notablement amb la formació del moviment Solidaritat 
Catalana. Un informe del nou cap del govern, el conservador Antoni 
Maura, a Alfons XIII ja advertia el monarca, pel juny de 1906, del greu 
perill que suposaria un possible exit electoral del movirnent solidari 
catala." 

A partir de I'abril del 1907, amb la gran victoria electoral de 
Solidaritat Catalana, Francesc Cambó va irrompre amb forca en la 
política espanyola. Ben aviat no sols va aparkixer com el diputat catala 
més destacat, sinó que va ser la gran revelació parlamentaria del rnoment. 
1 al mateix temps, la Lliga Regionalista va esdevenir i'eix de la vida 
política catalana. Després de la gran victoria electoral solidaria -41 
dels 44 escons elegits a Catalunya- res no seria igual a la vida política 
catalana. 1 Cambó, convertir primer en un heroi, com a conseqüencia de 
I'atemptat d'Hostafrancs, aviat fou consagrar com el líder parlamentari 
indiscutible dels catalanistes. 

Des de la seva primera intervenció al Congrés dels Diputats, els 
dies 25 i 26 d'octubre de 1907, Francesc Cambó va causar una profunda 
sensació. Ben aviat s'acomoda al joc parlamentari espanyol i ell, la Lliga 
Regionalista i la Solidaritat van ser acceptats com a grup amb qui negociar 
lleis i suports polítics. Així, de forma progressiva, Cambó i el catalanisme 
conservador va anar integrant-se i implicant-se en el sistema polític de la 
Restauració. Havia estat el mateix govern Maura, notablement preocupat 
per la qüestió catalana i per la forqa dels solidaris, qui 

18. Mclchor FERNANULL ALVACHV, Hsroria del rrinado h A @ n i o  XII, Barcelona, Manmncr y 
Sirnón, 1934, pAgina 88. 

19. Anroni MAUW, "Infornie a l  Reys, del 10 di juny de 1906. Archivo de Palacio, iaixa 
15601. 



volgué tenir-los com a aliats pels seus projectes reformadors. Ara bé, 
si d'una banda Solidaritat Catalana havia estar un instrument clau per 
forfar el govern Maura a acceptar els catalanistes i negociar amb ells, 
de l'altra, era també evident que el polític mallorquí havia concedit el 
terreny d'entesa política amb la pretensió, en bona part aconseguida, de 
dividir el moviment solidari entre esquerres i dretes. 

Francesc Cambó i la dreta solidaria van acceptar d'entrar en 
aquest joc polític perquk, per primer cop, els parlamentaris catalanistes 
superaven el més greu problema polític que tenien: la manca de relació 
directa amb els governs de Madrid. Aviat s'establiren unes bones relacions 
polítiques, i personals, entre Francesc Cambó i Antoni Maura. Cambó 
va ser conscient que les ofertes fetes per Maura durant el seu govern 
llarg (1906-1909) eren impensables tres anys abans, en plena crisi 
del Cu-Cut! i de la formació de la Solidaritat. S'imposava, així, el 
realisme i el pragmatisme de Prat de la Riba i de Cambó, i s'encetava 
l'estrategia d'aconseguir successives reformes polítiques, administratives 
i econbmiques en la perspectiva final de l'hegemonia catalana dins 
l'Estat espanyol. Hom pretenia que a la vida política espanyola se superés 
l'espanyolisme tancat que hi predominava i s'acceptés que la regeneració 
proposada pels catalanistes conduiria a una Espanya regionalitzada més 
autkntica i més prospera. 

Aviat arribaren els primers signes de conciliació vers Catalunya i 
el catalanisme, provinents del govern i del mateix rei. Així, no deixa de 
ser significatiu que, durant I'epoca de Solidaritat Catalana, el govern 
conservador organitzés dues visites reials a Barcelona. En una primera, 
pel mar< del 1908, fins i tot el mateix Antoni Maura va Ilancar davant 
del rei un significatiu crit de "Visca Catalunya". 1 amb motiu de I'altra 
visita, a finals d'octubre del mateix 1908, Cambó va escriure a La I/éu 
dp Catalunya, el dia 22 d'octubre, un article intitulat "El quejo diria al 
Rei", on afirmava que calia explicar al monarca espanyol com era realment 
el país, perque no tenia cap dubte que, si el coneixia bé, acabaria essent 
"un alt defensor de Catalunya': ates que, segons Cambó, "el Rei ha de 
cercarpau i harmonia entre elspobles". Ara bé, també recordava que I'any 
1904 Alfons XIII havia promes parlar en catali i que encara no ho havia 



fet: 'E l  dia queparli catala desapareixeran els receh. '''O També coincidint 
amb aquest viatge, Francesc Cambó, que encara no havia mantingut cap 
entrevista política amb el monarca, va fer unes declaracions a la premsa 
de Madrid sobre laposició dels catalanistes davant la monarquiaiafirmi 
que sentien pel rei "Respeto, que no queremos signijque adhesiónfervierte 
y enmiasta, de momento; y no depenh h nosotros, sinó de los hombres de 
la actiu2l monarquia el que eso suceda y la rapidez y la fuerza con qt4e se 
produzca': 2 1  

Una relació política més estreta entre Cambó i el rei es produiri 
a la tardor de I'any 1909, en els moments finals del govern llarg de 
Maura, arran de les repercussions del procés Ferrer i Guardia. La Lliga 
Regionalista, que havia donat suport a la política represiva governamental 
posterior als fets de julio1 de 1909, I'anomenada Setmana Trigica, va 
ser cridada a consultes pel monarca davant la crítica situació de rensió 
existent entre els dos grans partits dinistics, el conservador i el liberal. Va 
ser llavors que va tenir lloc la primera entrevista entre tots dos. 
Fou la nit del 24 &octubre de 1909 i fou una llarga trobada de més de 
tres hores, que no ha estat rasenyada per Pabón. A les seves MemOries, 
Cambó, referint-se a aquella reunió amb Alfons XIII, confessa que encara 
%o coneixia la tirnica i els trucs que aquest merauellosament sabia jugar". 
El sobiri, després de fer gran elogis d'ell i dels catalans, va manifestar 
un norable respecte envers Antoni Maura, i féu una clara manifestació 
de menyspreu i d'indignació amb I'actitud del líder liberal Segismundo 
Moret. El monarca va fer a Cambo importants confidhncies, assegurant 
que no entenia la posició política de Maura i que sentia "simpatia i 
admiracióper ell'. Cambó se sentí afalagat, tot i no ser monirquic. Veia 
Alfons XiII com un jove rei, massa solitari, pie d'il.lusions i de proposits 
enlairats i nobles.22 

20. Francesc C A \ I I I ~ ,  MemB~¡es, op. cit., pagina 153; J .  P A B ~ U ,  Cambd, vol. 1, op tit. pigines 
321-322; J. TUSELL i G. G. QUEIPO DF L~ANO. AlfOnio N I ,  op. cit., pagina 178. Dorre ñnys mis nrd, el 
7 dc juny de 1916, Camb6, en un dircurs al Congres dels Dipurarr, recordara que Alfoiis Xlll encm no 

en pitblic en cirald. cosa que sí que hrvien frr, per cnemple, Felip 11 i C a r l ~  11. Vegeu PMON, op. 
<ir, pagina 324. 

21. Fernando Soiorvii.i.n, El año politiro 1908, Madrid, Imprenra de Ricardo Rojas, 1909, 
137. 
22. F. C A M B ~ ,  M ~ m d ~ r r ,  op. cit., pagine5 175-176 i Diettrn, op. Lir, pigina 897. 



Ara bé, tres dies abans Cambó havia tingut una llarga conversa amb 
el president del govern dimitit, Antoni Maura, que el1 mateixvaexplicar 
amb detall en una llarga carta a Prat de la Riba. En aquesta missiva, 
Cambó censurava durament la tancada actitud del polític mallorquí 
que havia posat en perill la mateixa m ~ n a r q u i a . ~ ~  Pero, tal vegada, el 
més rellevant de la conversa era que Maura havia proposat a Cambó de 
constituir, a partir de la Lliga, un partit reformista i autonomista espanyo1 
que substituís el liberal i que aquest, amb el partit conservador, establiria 
el nou sistema de torn en el govern.24 L'empatia política entre Cambó i 
Maura arribava fins al punt d'aquestes propostes políriques sorprenents. 
El polític catalanista comenpva a rebre també les primeres proposicions, 
de fet temptacions, perque s'incorporés plenament al joc polític dels 
partits del torn dinistic. Així, fou en el marc d'aquesta crisi que Antoni 
Maura li proposa d'encapplar una nova dreta espanyola, reformista i 
regionalista. Evidentment, la temptació d'esdevenir el dirigent d'una 
nova formació política reformista espanyola era gran. Pero tant Cambó 
com Prat van acollir la proposta amb dubtes i vacil.lacions. Malgrat que 
eren partidaris d'una integració total de la Lliga a la política dinistica, 
no van creure prudent donar suport a una operació tan arriscada i de 
resultat molt incert, que exigiria que Cambó es convertís exclusivament 
en un dirigent espanyol. A les dificultats que sens dubte havia de trobar 

23. "Si hagu& perrnancscut rlguns dies rnCr en el govern. el parrir liberal cn pes bauria fet deda- 
racionr republicanes i deixaria la rnonarquia condenada a un regim dc dictadura dona  no hi quedara lncdi 
de rubsciruir al actual govern i aquesr no podra govecnar amb conr oberrw." Carca dr Frmcesc Camhó a 
EnncPnr delaRjbade21 d'ocrubrr de 1909, Fons Prarde IaRiba (ANC). En unaalrn cvraaL1iié Duran 
j Venrm, de finals d r  1909, Cambó sosrmin: 'En Maun b home morr El scu parrir esta deccpcionat." 
Fonr Lluir D u n n  i Ventosa (ANC). 

24. "M'ha dir que el1 no perdonara mai alr liberaj lo que li han fer i que e r a  dinposar a Fer-li 
impasible Iñ vida al govcrn i a deixar-las sense dipurarr quan eU rorni a frr elrccions. M'ha dir que la dimi- 
nació del parrit liberal depenia dr mi, doncs si jo ainewa la bandera d'un parrir rspñnyol reformisra. grm 
pan deis seiis vindrian amb noralrrei y el1 rindria una sarirfacció inmensa amb que formessirn així elr dos 
panirr rornants. Aixh ho deu haver dir a n'algú de la majoria, per que row els jovrs d'aqiiesta mi han oferr 
cnrrar en el partir que formaricrn dincre dc la monarquia ab bandera francamcnr aiironomisra. Crech que 
aquwracsunasolució a pensar. De mornenr, enr convepensirsi elr libenlss'enrenenamb hnostraesquerra 
a base de fer mnsessians a Caralunya, o si, rcguinr una polirica anricaralanirra, imposan la reconstirució 
del blocb rolidari ... C m h  no perderieni res a donar algun entrerech respecra a la conveniencia de la creació 
d'un parrit rrgionalisra ccl>anyol a la base narrra." Carca de F. Cambó a E. Prat de la Riba del 21 d'acrubrc 
de 1909, Fons I'rar de la Riba (ANC). 



Cambó per a "aclimatar-se" a la vida política de Madrid, caldria afegir 
les repercussions que aquesta decisió tindria a Catalunya. 

Al costar d'aquesta sorprenent proposta, un altre detall significatiu 
de la carta de Cambó a Prat era la confirmació que els catalanistes 
conservadors s'havien convertir en una gent d'ordre plenament acceptada 
per Alfons XIII i els militars: "En aquestafortcz crisispera la nostrapo¡itica, 
nos, si nkbem salvat la desbandada del primer moment veig assegurat el 
pervindre més que muy. Léxércit i el R y  conjian molt ab nosaltres. Suposo 
haureu uUt lárticle defondo de la Correspondencia Militar dávuj  aconsellant 
a h  militars de Barcelona que ens votin a nosaltre~. '~~ 

El Francesc Cambó de després de la Setmana Trigica i de la crisi 
final del govern Maura era ja un polític que havia aconseguit una 
notable empatia no sols amb els sectors més conservadors de la política 
espanyola, sinó també amb el mateix Alfons XIII i els militars, com sembla 
desprendre's darament d'aquesta carta a Prat. En aquel1 moment polític, 
Francesc Cambó ja era plenament acceptat com a líder d'un dels grups 
~arlamentaris del sistema de la Restauració. Pero l'enfrontament amb 
els liberals i les esquerres espanyoles per defensar el govern Maura havia 
estat tan gran que i'hoscilitat d'aquestes envers la persona de Cambó 
era també notable, com ho mostrava un escrit confidencial d'un dels 
principals Iíders del partit liberal, Segismundo 

Arran de la seva primera entrevista amb el rei, Cambó va poder 
conkiier millor de quin peu calcava el sobiri espanyol. Poc remps després, 
el polític catalanista tindri la versió del mateix Antoni Maura sobre les 
circumsthcies reals de la dimissió del polític conservador. Maura confessh 
a Cambó que, després de tot el que havia fet per defensar la institució 
monirquica, s'havia sentit abandonat pel rei davant la pressió dels liberals 
i republicans. 1 fou per aixb que, finalment, Francesc Cambó va acabar 

25. ídem. 

26. Aixi a desprende la carta qiic Morcr cnvia al paliric a u l a  Rainoii Sosrcer el 26 de srrcmbre 
de 1909 en que deia " ... ciiñndo sc Icen loa arricular de Cambd eii la Vcu se pregiinn iino si mor hambres 
discurren con cerebros análogos al nuestra o hay que creer, como dijo el Dr. Kobrrr, que el cránw de los 

caralana es dis~into d de los demás espafioles. Porque. amigo mio,; como se pucdr haccr un llamamiento a 

los elenienros conscrvndores por aquellos que desdehiii la patria, que orenden al ejército y han vilipendi.ido 
d Rey? ;De qué elementar enciende Cambd querecornpanc la conscrvaduria?". Carrade Segismundo Morer 
a Ramon Soatrrs del 26 de rcrembre de 1909. N'hi ha uiia copia al Fons E. Frnt de la Riba (AA'C). 



censurant durament Alfons XIII pel fet d'haver despatxat d'una manera 
ingrata i poc meditada Maura a I'octubre de I'any 1909.27 

Des de finals de I'any 1909 podem constatar que Francesc Cambó 
estava ja darament integrat dins el joc dels polítics del sistema.2R Opinava 
sobre la crisi i fragmentació dels partits dinistics i també hi intervenia i 
comentava la manca de lideratge existent tant entre els liberais com entre 
els conservadors. Eren aquells els moments dels kxits electorals de la Lliga 
i del creixement de la seva influencia en el món parlamentari espanyol 
i fins i tot el líder catalanista gaudia de gran prestigi i atracció entre 
els més joves polítics conservadors e spany~ l s .~~  Així, Francesc Cambó, 
clarament consolidar com I'home de la 'política espanyola" de la Lliga, 
ja vivia quasi més temps a Madrid que a Barcelona. La seva presincia a 
les Corts espanyoles fari que la qüestió catalana adquireixi un notable 
protagonisme. De fet hom pot ben dir que un aspecte fonamental del 
debat parlamentari espanyol d'aquells anys sera la "catalanització" de la 
temitica de la reforma de 1'Estat. Totes les iniciatives i totes les discussions 
sobre la reforma de I'Estat acabaran centrant-se en el plet catala. 

L'any 1911, malgrat no ser diputat, Francesc Cambó negociara 
personalment amb els principals dirigents dinistics, Canalejas, Moret, 
Maura, etc., el projecte de llei de Mancomunitats i aconseguiri 
significatives promeses de suport al projecte ~ a t a l i . ~ '  Aixb obligava, 
lbgicament, a reiterar les afirmacions que el catalanisme que representava 

27. F. ChwaO,Mrrndrirr, op. cit.. pagines 386-387. 
28. C m b ó .  que hivia errar derrotar a Barcelona eii la eleccions a dipiirars de I'ariy 1910, fou 

finalmenr elegir a lea eleccioni parciar pcl disrricre de Casrellterpl el 3 de mar5 del 1912. Des dr llavarr 
serb dipurar de manera ininrerroinpuda fins al 1923, primer pel districce de CarrcU~rr~ol, a les eleccions de 
1914 i 1916, i dcrpréa per laciurar dc Barcelocia, a les eleccions de 1918, 1919, 1920 i 1923. 

29. Eii uiia carca a Prgr. del 17 de gener de 1913, Cambb explicava la riruaci6 amb aquerrer pa- 
rauler: "La inwa impresib éc que si en Mñura no hagiib rornar a la policica, clr mér ranr elcrnenrs del partir 
coiiacrvador, Iiaurien vingur amb nosrlrres. Ara no saben que fer: una pila Jclli  han vingur aueurém, pero 
espereti saber lo quedemi Fad en Mniira ... ells, com nosdrrcs, novegeim ~amidecorbs per sorrir delcirrer6 
an quc Blian ficar". Fons E. I'rar de la Riba (ANC). 

30. Segolis Cambb, Anroni Maura li digui "llegaré en las con<erionei regionde~ harca donde mis 
medios parlamenwrios i i ie  lo perrniran"; per la seva bandaJosé Candejar, si bé donava ruporr perque la Man- 
comuiiirar riiigufs les cornpetincies d'obes pbbliqurs. Jensenyamenr r h i c  univerrirari i de benefidncia, 
s'oposivaales de primer cnrenyamcnr amb aquesr argumenr: '~Diil que en fariem crcoles caralanisraí &ont 

enrenprien a odiar a &panya. Mirar& de veure'l de no". Es iin ximplr. Demi miré aveurc a "'en Morer." 
Cana dc Fmccsc Caiiib6 a Lluis Duran i Ventosa del 4 dc Fcbrer de 191 1, Fonr Duran i Ventosa (ANC.) 



tenia la voluntat de col.laborar amb les altres forces polítiques espanyoles." 
Foren aquests, també, uns moments d'euforia i optimisme polític davant 
el suport explícit del cap del govern, el liberal José Canalejas, al projecte 
de crear la Mancomunitat de  C a t a l ~ n y a . ~ ~  

Perb va ser precisament en aquests moments que Francesc Cambó 
va manifestar públicament les primeres censures a I'actuació del rei 
Alfons XIII i el va acusar d'interferir en la vida dels partits dinistics. Així, 
en el discurs pronunciat el 4 de novembre de 1913, a la Sala Imperio 
de Barcelona, el dirigent catalanista va denunciar el sobiri espanyol de no 
respectar la seva missió com a moderador de la vida política espanyola: 
'?ha alterat el concepte de Realesa ... la$nció que a la Realesa atvibueix la 
Constitució ... ha desaparegut ... I'alt i irresponsablepoder que la Constitució 
am'bueix al Rei, i la persona i els actes del Rei han estat llanFats deforma 
imprudent, temerariament, a les discusions dels homes i dels partits 
politics"." 

Poc després, Cambó va tornar a insistir públicamenr sobre quines 
eren les funcions del rei en un regirn constitucional. Es tracra d'un text 
publicar en un llibre de palesa exaltació del monarca espanyol dins del 

31. En unacarraaAnroni Maura, dc l3  defehrcr de 1912, Fran~ercCambóescrivia:~Derea, desde 
el Parlamenta y fuera de él, quirar a la afirmación regionalista codo resabio de procesta y toda sombra de 
agravio o dwafccro para las dcmár regiones espaiialas, por enrcnder que estaobra, indispensable para que un 
gobierno pueda incorporar a su acción nucrrrar arpiracions, a norarror corrciponde c a i  exclusiuamcnce." 
Archivo Fundacion Anroni Miura (FAM). 

32. "La sessió d'ahir va ser la jornada més rriomfal que hagiii tingiir Cataunya al I'arlamrnt. En 
Canalejas va  parlar de Cñralunya y de les nosrres aspimcions, amb un cariiiu y un entusiasme que may 
hauria igualar rn Salmrrón. Y, al cormr de aquerr rnomf de Caralunya y de ler solucions rcgionalircu 
-prodamades per row-, el nosrre rr iomf com a grupo fou abrolur: el va p r o d m u  rorhom. En aqucscr 
momenw -en que no ens podem barallar ab cls del Pable Carala, la millor manera de contestar a roter 
les swcs insídies de dies enrcra, cr publicar, cn número enraordinari de La Veu, ror el debar d'ahir, desde'l 
mcu discurs fins a la uotació. 

E n  Maurammvaahir preocupadírsim. riorahiaquefer, ni que dir. Mereinblaqueara compendd que 
no por p r ~ c i n d i r  de noralrrer y que no por gwernar conrra nosalrrcr. En Canalcjas esra incondicionalmenr 
ah noralrrcj. La nasrra lleialmr cl rc rorprfs pcrquc Es,  pera ell, cosa desacosrumada. Els telegramer que reb 
de Camlunya, li causen la maceixa impressió que causaren a "'en Salmerón els que cebé quñn la iniciació de 
la Solidarirar. Canvé se n'hi envihin farses. 

Els dipurars canalejisres -Ir nosrres majors enemics d'ahir- son ara uns cñtñlanists furiosos." 
Carta de F Cñmbó a L. Ditran i Venrosa de julial de 191 2. Fons L. Duran i Venrosa (ANC). E l  debar a qu t  
es refereix un tenir lloc el 5 de julio1 de 1912. 

33. F. CAMRO, -El momenro polític i ler rleccions rnunicipals", confec&ncia a la Sala Imperio, 
Barcelona, 4 de novembre de 1913. Vegeu rambé J. PnnOw, O m b ó ,  v. l., op. cit.. pig inr  412. 



qual la part redactada per Cambó destaca pel seu to distant, tot i que 
respectuós. Es tracta del Ilibre Asíes nUestr0 Rey. Ellibro de la Monarqutáj4 
que recollia I'opinió de 72 personalitats espanyoles. Francesc Carnbó, 
després d'assenyalar que I'ofici de rei no era gens facil, considerava que 
"la &nción constitucional ha de manifestarse en dos aspectos distintos ... 
nombrar y separar ministros, convocar y disolver parlamentos ... y en un 
plano superio r... no puede ni debe sentirpersonalespreferencias, sino limitarse 
a presidir los cambios de la opinión pública ... debe dar prueba constante 
de ecuanimidad, de impersonalidad, casi de indiferencia; juez de campo, 
imparcialy sereno': Pero tarnbé hi havia 'ótrafinción augusta" i aquesta 
era que el sobiri espanyol "ha de ser elprimer ciudadano del Estado, el más 
ardientepatriota de la Nación': El text de Carnbó finalitzava arnb dues 
significatives exclamacions: :Asídebeser un buen Rey C~nstitucional~~Asi 
es nuestro Rey Don Alfonso XI1I.I" 

No deixa de sorprendre la vehemencia d'aquest elogi final, que 
gairebé s'apropa a i'adulació personal. Tal vegada es tractava d'un intent 
de rectificar, o de fer-se perdonar, els retrets que li havia fet tan sols un 
any abans. 0, potser, pretenia reiterar quins eren els seus desitjos polítics 
davant una realitat que sernblava un xic diferent. 

Francesc Cambó estava intentant de cercar el seu lloc dins la política 
espanyola, perla qual cosa era fonarnenral de tenir un accés facil al sobiri. 
Les peculiars característiques de la vida política espanyola van fer del rei 
una peca clau a I'hora de poder endegar qualsevol iniciativa renovadora 
i de canvi polític. Aconseguir una bona relació amb Alfons XIII era 
necessari per a un polític com Cambó, que predicava la necessitat de 
reformar radicalment la política espanyola. Ara bé, no era facil de trobar el 
punt precís en les relacions amb un cap de l'estat com Alfons XIII. Perque 
Carnbó discrepava notablernent del tipus de tracte que alguns polítics 

34. Arl er nunno Rgi El libro h kz Monarquio, Mzdtid, Imprenw Helénica, 1914. El rcxr de 
Cambd 6s breu, té 26 linier, i aparek a les pagines 100-103, en casrella, francis, anglks i demany. El Uibre 
recollis Yopini6 de 72 perronalirars espanyoles entre les qualr destacaven poliricr com Dato i Romanones 
(hom destaca Yabstncia de I'opinió d'Anconi Maura). Cambó -1'Únic politic no dinistic- és prcsentat 
en cl llibre com -Jefe del Partido Regiondisrá', i amb el marques de Mananao (Salvador Sama i Tirrents) 
és l'iinic carda. També opinen sobre el rei derracars homes de ciincicr i de lkcres com Santiago Ramón y 
Ctjd, Jacinm Bcnav~nte i Miguel de Unamuno. 



dinistics mantenien amb el rei. Així, considerava negativa l'actitud 
que tanr José Canalejas com Antoni Maura havien adoptat envers el 
monarca: segons Cambó, el líder liberal cercava massa la intimitat amb 
el rei, mentre que, per contra, el ve11 dirigent conservador havia caigut 
en I'altre extrem: era "massa altiu, massa enverinad~r".'~ 

De tata manera, a mesura que s'integrava en la vida parlamenriria 
espanyola, creixia l'optimisme políric de Cambó sobre la seva capacitat 
d'incidencia. Aixb es va fer ben patent a partir de les eleccions generals 
d'abril de I'any 1916, en las quals la Lliga Regionalista, sota el lema "Per 
Cataiunya i I'Espanya Gran" es va presentar amb la voluntat de propugnar 
la reforma de I'Estat arnb la clara estratkgia de cercar I'hegemonia 
catalana dins d'Espanya. Per a Cambó i per a Prat, "alliberar Catalunya i 
transformar Espanya" eren una mateixa causa. Va ser llavors quan Cambó 
va esdevenir I'autinric cap de l'oposició parlamentaria amb les seves 
brillants intervencions critiques dels projectes del ministre d'Hisenda 
Santiago Alba.3G 

En aquestes noves circumst~ncies, les relacions entre el rei i Francesc 
Cambó es van fer realment necessiries, per la qual cosa van proliferar les 
entrevistes de caracter oficial i públiques i també algunes trobades més 
discretes. Per tal de facilitar aquests contactes, una serie de persones van 
jugar un paper important com a mitjancers o intermediaris. Coneixem 
el paper rellevant de persones que tenien una ficil entrada al palau reial 
i, al mateix temps, coneixien Francesc Cambó. Són els casos de Leticia 
Bosch-Labrús, duquessa de Dúr~al ,~ '  de Joan Anton Güell i Lbpez, comte 

35. Cambó coiisiderava que Canalejas cerava "mis la inrimirar que el rcrpecre" amb el re¡ i que 
aixh era una greu errada *majar encara quan el Rri s'rnomrnava Alfonr XiII", vcgeu Memdrim, op. cit. 
pagina 18511 86. 

36. En tinacarcade C m b ó  aVcnmsa, del6 demsigde 1916. dcia :"Auui cctiim una ciiorine fa rp  
parlamentariai'l gorern veu que, conrra nosaltres, no por rreureres. Es cl momenr d'obrcnir cl ma~imut i  de 
. - i i ~ c l . i . > i i s  Jura.g< ,mcn C i c n , ~ .  inrcn.nJr. cn ior ' A  u n  3 d .  > 1 .  y .  A ,  . \<I.II 

iiucr p.rl~ mc,quru: lo no;rrc Lwn ~ v r n d . < < . n i < "  I A iini d: '. id<iii:. 5 . l~  j..ii\ .l.. c l :\n,.<i..l VA . . 
fer el millor discurs de lasevavida. Aqui erran ewendisrimr y coincncen a brarre'sen reriradr.Tat es qüestió 
de rirarnor a fonr y no dcutarlor refer FA precir que, finr que i ranquin les Corts, r i ng~ in  problema ata lh  
cada &=.-A una t ina del 10 d'ocrubre rambC de 1916 dcia: 'rorhom ens fa I'ñmar: en Dar", en Maun,  en 

Cierva, en Villanueva y I'Alba." Fons Bar& (BC). 
37. Lericia Borch-hbrús i Blar (Barcclana 1890-Madrid 1981) era filla ~ I r l  concgur dirigenr 

pror~ccionirraPere Boxh-Labrúi i haviaconegur deperiri Camb6, quc aiiaua rovinr a diiiar n casa dels seus 

pares. L'any 1912 es casa amb Fernando Sebasrián de Borbón y Madam (Parb 1891-Madrid 1945), segon 



de Güe11,"8 de I'empresari Damii Mateu," de Claudi Lbpez i Bru, segon 
marques de C0millas,4~ de Joaquim Maria de Nada]?) de Pilar Itúrbide, 
casada amb el príncep Max d'Hohenl0he,4~ i fins i tot de Jacobo (Jimy) 
Fritz-James Stuart, duc Aquests facilitaran les trobades entre 
el rei i el polític catalanisres, i també amb les seves cartes van propiciar 
una millor entesa entre ambdós. 

Cany 1916 Cambó tenia planejat d'escriurea la premsa una serie 
de cartes adregades al rei Alfons XIII per tal d'aconsellar-li que podria i 
hauria de fer en aquelles circumstincies polítiques." Li preocupava que 

ducde Dúrcal i oficia de I'Escorra Reial, i parenr I luny i  d'AIfons XII. Llavon Lcdcia fau nomcnadadama 
de la reina Vicrbria Eugenia i, per mnr, ringué un privilegiar acc6r a Is corr i al mrteix rnoiiarca. C m b ó  va 
mantenir una srrerr relaci6 amb els ducr de Dúrd  i fins i ror I'erciu del 1915 el p& a la casa que aquesw 
renien a Fuentcrrabia i I'agasr del 1916 el passaren rors junrs a I'hnrel Palace de Sainr M o i i r ~  (Suisa). A 
I'Archivo de Palacio hi ha cartes de "Lcricia, duquesa de Dúrcal a Luis, duque dc Miranda', recomanant 
nrriclesescricr pcr dirigen- delaLliga. cam Cñmbó,Vcncosa, Duran, erc. idirnr'CreoqucaellosIcr gustada 
mucho que el Rey se hubicr i  enterado", cara 26 julio1 1929, caixa 15601 (AP). 

38. Joan Anton Gücll i Lbper (1874-1955), segon cornrc dc GüeU, era nér de dos imporanrr 
cinpreraris, Joan Güell i Frrrer i Anronio Lóper, primer m ~ r q u i s  de Comi l ls .  Home proprr a B Lliga 
Regiotidisra. rambé tenia bonw telrciocis pcnonda amb el rei, que haviñ concedir al aeu pare Eusebi el ritol 
de wmre  de Gücll I'any 1900. Era "Caballrru de la Cámara de S.M. Alfonso XIII". 

39. D a m i i  Mareu i Biss (1863-1931) era un imporranr empresa" delr frrros, prapieuri dc la 
famosa fabrica d'aurornbbils Hirpano-Suiza. A cama de la seva bona relacid amb c l  r t i  des de 1914 havia 
crear diverses fabriques de material inilirar Era un home proper a la Lliga Regionalista, fins al punr que 
I'my 1916 vñ ser nomenar rerapador dels zjurs econhmics que fejen al partir 4s einpreaaris i homcs de 

negocis d. Cawlunya. 
40. Claudi Lupa i Bru (1853-1927), segon marquis de Comi l la ,  e n  un delr homes més rics 

d'Espñnya, escava molr introduir a Pdau re id  des de I'eapa de la mg$niia de Maria Cristina. Tenia crrrcces 
relaciotir profersionds m b  Francrsc Cambó, a i r  que Comillas erael presidenr i el pr incipd ilacionira del 
Banc Hispana Colon id  i fou el primer presidetic dcl ~on re l l  d'adminirrració de la CHADE,  la gran empresa 
elkcrrica creada per Cambó. 

41. Joaquim Mariade Nadal i Ferrer (Barcelona 1883- íd. 1972), f i l l  de I'alcaldc de BarcelonaJoxp 
Maria de Nadal, era genrilhombre de cárnrra' d'Alfanr Xlll i va militar succwsivamenr cn le5 jovenrurs 
maiirisres. a la Fcderació Monirquica Auronomisra i a la Lliga Canlana. Fou secrerari policic de Fcancesc 
Cambó de 1930 a 1936. 

42. I'ilar Irúrbide era filla dcls duw dr Parcent, vclls imics de Francesc Cambú, i coin a princesa 
cansorr ienia fkil enrrada s Palau i fou bona amiga de l a  rc in i  Vicrbcia Euginia. 

43. Jacobo Uirny) Fitz-Jamer Sruart y Falcó, duc $Alba (Madrid 1878- Laiisanne 1953) renia una 
molr esrrera relacid amb Alfonr XIII d w  de pctit. Camb6 el va rcacrar molr ai'esriu de I'any 1916 quan van 
estar jutirs a I'Horel Palace de Sainr  morir^. En tina wrra a Joan Venrosa, Cambd, referinr-re a ell, ercriu: 
'il Congrés, ror jurr enr saludiuem, i aqui hem intimat mo l r  Com ru sapr, ts inr im del Rey: procuro qu'es 
cuidi de fer, prop del Rey, la gertió dc que varrm parlar pocr dies abans d'anarmen." Carta de Cambó a 

Ventosa del 27 d'agosr dc 1916. Fonr Borras (BC) 
44. En iina cakta a Joaii Venrosa, del 7 d'agorr de 1916, Cailibó deia: "Ercriuré u n a  artes al Rci 

pera publicar-les a La Veu o al Debare enplicant rar lo  qiir podrir i dcuria fer el Rei en aquesr momenr." 
Fonr Borras, BC. 



politics com Santiago Alba es guanyessin el suport reial a copia de fer 
concessions economiques als militars." 

A finals d'aquell mateix any de 1916 es va produir una situació 
excepcional per a Cambó i els parlamentaris catalanistes, que aquest 
va explicar a Prat de la Riba de forma sintetica: o feien de nacionalistes 
catalans o actuaven amb I'ambició de ser "homes de govern", a Madrid.46 
El pragmatisme de Francesc Cambó es manifestava en aquel1 moment 
tenint present la possibilitat d'opcions polítiques totalment oposades. 
Pero no sols especulava respecte al paper del catalanistes dins la política 
espanyola sinó que també es plantejava buscar solucions ben diverses a la 
crisi política espanyola. Així, davanr el bloqueig del parlament, Francesc 
Cambó a voltes defensava la possibilitat de donar suport a opcions de 
caricter autoritari -una dictadura-, si així es podien tirar endavant 
les reformes que considerava necessiries;*' i a voltes manifestava la 
seva confianga que la política que estaven seguint podia servir perquk 
el canvi polític vingués per una via clarament constitucional, per una 
transformació del parlament espanyol liderada pels catalanistes.4' 

45. G m h á ,  en una carta a Joan Ventosa, del 12 d'onubre de 1916, es queixava d d  suporr del 
rei a Santiago Alba, pecqul aquert presidir "uii gouern d'autorirar" (dicrarorial). I en concrrr denunciavi el 
compromb d'Alba amb Alfons XIII que, si Sñpmvaven els nous ingresos fiscals, pmposaria "de rrcure-li 70 
millons pera '1s arrilleroi de la ria de Vigo". Fonr B o r h  (BC). 

46. "Tcnim dos gosicions a adoprar: 1. Acruar meramenr de panir nacionalisra plantcjanr amb 
caiacrer greu el pler de les delegacianr i fcnr qüesrió 6"s el punr d'obcenir el Projectc auronomisra si no se 
ens dona ratirfaccionr. Seg6n: Acruar d'homes dc gavera pxsenraiit esmrnes que millorin i cssi alterin per 
compler el Praiccrc del govern. Lo més fxi l  ea lo primer Dificil pero presrigi6s lo segon? Carca de Francesc 
Cambó a Enric Prar de la Riba del 5 dc novembre dc 1916. Fons E. Prar de la Riba, ANC. 

47. Aixiel24 de novembrede 1916, Cambó cicriuia a Venrosael regüenr: 'En aquesra siruaci6, se 
'nr presenren dos camins asepir: o aprofiwr la ocasi6 pera exercir una dicradurad'uncs sermmrs, conscguinr 
que en elles s'aprovin els projecres que intcrcuin a Caralunya i a Lpanya en general ... o fer tow roració 
imposible i provocar un capgirell. Lo primer, ja hn veig dr La manera regknr: encend~ens m h  I'Alba. en 

Querada i pamer en Sánchrz-Toca i redactar amb ells -imposanr nor nodrccs- els projeces quc volgucs- 
sim que r'apravin ... veig dificil aconscguir les deleg~cianr, encara que podricm conseguirne d p n a ,  i un 
rmre millor pera 1% DipuwUó, IaMancomunirar i I'Ajuntamcn.de Barcelona ... Tot el pmblema esden un 
joc d'habiliwr pera que sembli que empenyem pera que 'S facin coscs... i ancm impcdinr que's puguin fsc 
acusanrnc al govern de que no5 fasin!- Foni Borrás (BC). 

48. En unacartaaVuirosa,dedesembrc 1916, Cambódcia: "enel pledel Parlamentuindrhlarrans- 
formaci6de la polirica erpmyola ¡?anida radar cl rorn dels partits. Esrcmexpl&ndidameni siruaw, roces les 
minories (menys la dscista) acepten la noarri dirccci6 i sam rlr ácbirrer del Parlamerir." Fons Borrb (BC). 



30 d'oaubre de 1917: Cambó convenc Alfons XIII de  fer un govern 
de concentració. "Era I'hora de canviar de  política" 

1917 va ser un any decisiu pera les relacions entre el rei &Espanya 
i Francesc Cambó. El legislatiu espanyol es mostrava incapac d'aprovar 
cap projecte de llei de rellevincia i es trobava totalment bloquejat com a 
conseqükncia de la gran fragmentació dels partits. A més, la gran majoria 
dels dirigents dinistics comencaven a estar apantats i contemplaven com 
una possibilitat I'esclat d'una revolució social, ates que mentre la crisi 
economica s'agreujava, el sistema polític semblava no tenir mecanismes 
per a renovar subsrancialment el seu funcionament. Fins i tot el mateix 
Alfons XIII considerava que el sistema del torn en el poder dels partits 
dinistics ja no era ~ p e r a r i u . ~ ~  

Els dos polítics que semblaven significar llavors les esperances d'un 
canvi eren el castelli Santiago Alba i el catali Francesc Cambó. L'un era " 
ministre d'Hisenda del govern Romanones, que es trobava en plena crisi, 
l'altre era el cap d'una oposició que no podia anar més enlli de no deixar 
actuar el govern. Tots dos eren conscients, pero, que s'estaven anul.lant 
mútuamenr amb els seus vehernents enfrontaments parlamentaris. A la 
primavera del 19 17 s'iniciaren unes discreta converses entre Alba i Cambó 
en el curs de les quals, ja a I'abril de 1917, el polític castelli proposi una 
solució extrema: constituir un govern de concentració, acabant així amb 
els governs d'un sol partit, el liberal o el conservador. Pero aquest nou 
govern, integrar pels "més capaqos", entre ells Cambó, hauria d'actuar 
de forma "dictatorial". Aquesta solució extrema comprava, segons Alba, 
amb el suport d'Aifons XIII. Cambó va avaluar amb preocupació els pros 
i els contres d'afegir-se a una opció tan arriscada com aq~ella .~" 

49. "EAiba esti convcnpr de que, si no s'aniia molt inreciiamcnr, ve la rcvolució rl venir la gana. 
En Maura i en Cierva (amb quilw vug tenir ahir una junta profersional) renen il matrix criteri. Segoiw m'ha 
d i t  PAiba, el Rry prnsñ '1 tnaccut i veu que cap dclr dos parriü de rarn re la ruma d'homes necesaria pera 
afrontar la si<uñció." Cñrrñ de Francerc Cambó aJoan Venrosa, A b r i l  1917, Fons Borras (BC). 

50. "El Rey aprera a I'Aiba pera que no surri del govern dicnrli que es Punic home amb qui confia 
d'cnrce '1s que avuy governen ... Amb I'Aiba hem ringut avuy una llarga conversa, m'ha uplicar rar lo  quc 
passa dinrre del govern, la seva pasició, i la imposibilitar de seguir com fins ara. M ' h i  parlar de la furmació 
d'un gavern de concenrració en que h i  enrrersim elr 5 o 6 már capasos de la polirica erpanyola pera rserni 
una dictadura. D i u  que cl Rey h i  estari conforme. M'haprcgunrat si nosalrrcs crraiicm disporarr a cntrnhi. 
Jo tio he canrestat res cn concret. M'ha dcmanar que dilluns, al rornar dc S. Sebasrián, l'auisi per 



En aquestes complexes circumstincies, les relacions entre el rei 
Alfons XIII i Francesc Cambó van prendre un rellevincia notable. L'un, 
el cap de i'Estat, era una peca clau en qualsevol iniciativa de canvi: 
calia el seu consentiment i el seu suport. L'alrre, el polític catalanista, 
era el principal promotor i dirigent de la més destacada iniciativa 
renovadora de la vida política espanyola: I'Assemblea de Parlamentaris 
de Barcelona, de julio1 de 1917. En aquest acte "subversiu", un 
important grup de parlamentaris van demanar al rei i al govern Daro la 
immediata reunió de les Corts perquk, amb funcions de constituents, - A 

deliberessin sobre tot un seguit de qüestions (problema militar, situació 
economica i social, etc.), pero molt especialment sobre la reorganització 
de 1'Estat i I'autonomia de les regions i els municipis. De fet, la prerensió 
de fons era aconseguir un rkgim d 'hpl ia  autonomia per a Caralunya 
dins d'un nou marc estatal descenrralitzat. 

Ara bé, no deixa de ser molt significatiu del tacticisme hibil de 
Francesc Cambó el fet que, mentre apareixia davant i'opinió pública com 
el líder maxim del movimenr quasi revolucionari de I'Assemblea, per altra 
banda estava en contacte discret i confidencial amb Alfons XII. En efecte, 
en aquests moments crírics d'enfrontament entre el govern conservador 
presidit per Eduardo Dato i el moviment dels assembleistes, Cambó 
utilitzi els oficis de persones com el comre de Güell, per mantenir 
contactes amb el monarca. Com ja hem dit, Joan Anron Güell i Lopez 
era cunyat de "Pepiru" Bertran i Musitu, un dels col~laboradors de 
Cambó, i tenia una facil relació amb el Palau R ~ i a l . ~ '  També loaquim 
Maria de Nada1 actui d'intermediari entre Alfons X l I I  i Francesc 
Cambó. Segons va explicar en les seves membries el que després 
seria secretari polític de Cambó, Alfons XIII arriba a oferir al polític 
catalanista que si I'Assemblea no se celebrava afavoriria la constitució 

Ilargamcnr amb el1 ... Com a manera d'cnrrar, Forr la més g.llarda pera O C I S ~ C T C I .  Ara, no hem d'ablidar 
que, o bé fracasarem i la rwolució ens prssarhpel damunr i iiasalrres no podriem dirigirla, n bési triomfem, 
adquiririrm prerrigi personal, perosolidaricm Perraru qua i ajornariem la rolució del pler nacionalisra." Carca 
dc Francrsc Cambó a Jom Vetirosa, abril 1917. Fons B o r h  (EC). 

51. El mareix comce dc Güell wmrnrava en 1918 dc "mi intevrncidn mediadora en los (mcwor) 
del ano anterior", wrra de Jaan Anron Güdl a Emilio Torres, secrerari d'Aifons XIII, del 17 de 
desembrc de 1918, Archivo de Palacio (Al'). També ciren aquesia carca J .  Tusell i Genaveva G. Quripo del 
Llano, op. cit.. phgina 308. 



de "un Gobierno de concentración en el que la Lliga pudiese contar 
con dos o tres carteras".r2 

Cambó no desitjava un canvi de regim, sinó tan sols modificar 
profundament el funcionament del sistema polític de la Restauració 
i acabar amb el sistema del govern exclusiu dels partits dinistics. Per 
aconseguir aixb, era fonamental convencer Alfons XIII de la necessitat 
de canviar els criteris per nomenar els caps de govern. 1 aixb encara més 
després de la vaga general d'agost de 1917, quan les esquerres havien 
intentat aprofitar la crisi política per anar molt més enlli dels projectes 
reformistes de la majoria dels assembleistes. Calia acabar amb els governs 
monocolors d'uns parrits febles i dividits, i constituir amplis governs de 
concentració amb la presencia, entre d'altres, dels catalanistes. Només 
així podia avan~ar-se seriosament vers les reformes politiques necessiries 
i I'autonomia catalana. El rei era, per tant, I'element clau per aconseguir 
aquest canvi, mentre que Cambó apareixia clarament com el líder del 
moviment renovador. L'entesa entre tots dos semblava tan necessiria 
com inevitable. 

Pel setembre de 1917, Cambó estava plenament convenqut que 
el des~restigi dels partits dinhtics, i en general de la vella política, era 
tan gran, que I'opinió ciutadana no permetria que tot continués igual. 
En una carta a Antoni Maura, el polític catalanista assenyalava que el 
paper polític del rei Alfons XIII era decisiu en aquelles excepcionals 
circumstancies: d'ell depenia, en gran mesura, "rontinuau la politica de 
ficción" o no.53 

52. Joaquim Maria orNm;rr, Memdner. kitanta onydrrinríritatridriilenai, Barcrlona. Edirorial 
Aedos, 1965, pagina 270. 

53. "Creo que jamár fue can grave, pero creo a la vez, que nunca estuvo can rcrca el remedio. En 
la conciencia de las gentes erri enormernenie encendida la convicci6n de que se impone un camhin radical 
en las cosrumbres y en lar organizacioner políricar: el dcsprmcigio de los políricor cr cal quc la 

opinión no consenrirá mucha riempo que ellas rijan la vida pública y si el poder moderador se empena 
en irnporierlas al pais, ucndri, a no tardar, una convulsión rwalucionaria (de) verdad, muy discinta de las 
grotese aventura del m- pajado... A mi eiireiidcr. lo m& grave que hoy podriaocurrir seriaque k Corona 
entregase al actual gobierna el decreta dc diraluci6n de Corres, que impliciria el encargo dc continuar la 
politica de ficción que el pais etircro repudia.» Carra de F. C m b 6  aA. Maun, del 19 de rcrembrr de 1917, 
Fundación Antani Mñura. 



El dia 20 d'octubre de 1917, una carta de I'empresari Damii 
Mateu a Francesc Cambó anunciava al polític catali la possibilitat que 
Alfons XIII acceptés la proposta del president del govern, Eduardo 
Dato, de dissoldre les Corts. Mateu, que s'oferia com a mitjancer entre 
el monarca i el polític catalanista, li deia: "Sólo tupuedes lograr que no 
siga este cnmino, si te ves con fuerzas suficientespara convencerle de que está 
equivocado; de que constitucionalmente debe obrar de otro modo, y de que 
el bien de la Patria impone la formación de un Gobierno de concentración. 
Si quieres tener una audiencia con el Rgi, de modo público, antes o después 
de la Asamblea que teneis preparada o convocada para últimos de este mes, 
solicitala; y si quieres, lo haré yo en tu nombre, y el Rey te la otorgará y te 
recibirá con los brazos abiertos. Puedo asegurarte que no tiene animosidad 
contra tu persona; y que cree que tienes fuste, no sólo para ser Ministro, si 
no para ser jefe de Gobierno. '54 Aquest elogiós comentari. sobre Cambó 
atribuit al monarca reflecreix clarament el destacat protagonisme assolit 
llavors pel polític catalanista, considerar ja un home d'estat rellevant. 
A finals del mes d'octubre, caigut ja el govern del conservador Dato, 
els dirigents de la Lliga Regionalista estaven convenguts que Francesc 
Cambó i Joan Ventosa, amb toca possibilitat, entrarien en el futur govsrn 
de concentració del qual tothom parlava i que, segurament, seria presidir 
per Antoni Maura, o per ~ o a ~ u í ñ  Sánchez de  oca o per Manuel García 
Prieto.55 

El 30 d'octubre de 19 17, mentre Francesc Cambó presidia la segona 
sessió de 1'Assemblea de Parlamentaris, ara a I'Ateneo de Madrid, fou 
cridat per entrevistar-se oficialmenr amb el rei. L'entrevista havia estar 
també gestionada per la duquessa de Dúrcal, que fins i rot va portar 
Cambó al Palau Reial en el seu cotxe. En aaueUa transcendental reunió, 
el polític catalanista proposi al monarca la formació d'un govern 
d'amplíssima i sincera concentració de parrits, pero que, per assegurar 

54. Carta de Darnii Mateu a Cambó del 20 d'octubre de 1917. Citada oer lesús Pabón, oe. r i r ,  . . 
pigina 555. 

55. "Al ~ i i n t  a aur ror haarribar, encaraaue nos haei decosrar un sacrifici. no hi haalrre crmisue  
u 

fer-ho, si com es desprkn tot a profiróspcr acaralunya, i mii I'ocui6vindrh rnillor que ara la tcraentada i 
la d'en Ventosa al Ministrri"; carca de Lluís Duran a Franceac Carnb6 dcl 27 octubre 1917. Segans Duran, 
I'odre de prefer6ncics de caps del hirur govern de concenrraci6 seria "Maun, sino SancherTacl, sino G a ~ i a  
Prieco". Fonr L. Duran i Ventosa (ANC). 



la netedat de les futures eleccions, el ministeri de Governació havia de 
ser ocupar per una persona independent, per algú que no milités en cap 
partit.'Wn dels comentaris més curiosos que va fer Cambó, a la sortida 
de l'audikncia reial, al periodista catali Rafael de Marquina, referint-se 
al rei fou: "És un noi simpatic." Cal recordar que llavors Cambó tenia 
41 anys i Alfons XIII 3 1. 

Alfons XIII crida, en primer Iloc, Antoni Maura per tal d'encarregar- 
li la constitució d'un govern d'implia coalició, pero fracassi. El mateix 
Cambó, en el curs d'una llarga conversa amb Maura, es negA a acceptar la 
condició de "ministre sense cartera" d'un hipotetic govern de concentració 
que presidiria Maura. Aquesta negativa estava fonamentada en la creenca 
que Maura no era llavors el politic que el país necessitava. Cambó, 
confiat que Alfons NI1  complís "el que va convenir amb mi", pensava que 
immediatament el rei encomanaria a Manuel García Prieto la formació 
del govern de c~ncentració.~' 

L'endemi de I'entrevista entre Cambó i Alfons XIII, el dia 1 de 
novembre de 1917, es constituí el nou govern presidit per García Prieto. 
Era el primer govern de concentració o de coalició en rota la histbria 
de la Restauració ates que al costar de conse~adors i liberals, aplegava 
els dos primers ministres catalans des de la majoria d'edat del rei: Joan 
Ventosa, de la Lliga Regionalista, i Felip Rodés, reformista. Fins llavors, 
des de 1902 a 1917, sobre un total de 180 ministres, cap d'ells no havia 
estat catala. 

Francesc Cambó, que s'havia estimat més reservar-se per a un 
immediat futur, considera la formació d'aquell govern com una 
gran "victbria" política de la Lliga Regionalista i del moviment dels 

56. J .  P~sow, op. nr, pagina 566567; J. Tusau i G. G. Qutii,on~ LI.<N<>, "p. "ti pagines 308- 
309; F. CAMBO, Mcmdrieii op. cit., pagina 267. 

57. En una carta a Lluir Duran i Vencosa, d'un dijous d'acrubre de 1917, Camb6 explica la reva 
canvenaamb Maun i com aquesr Yinforma que p e n s a ~ ~ m ~ o s a r a C a m b 6 .  Villanom. Gaicía Prieco, Azcirare 

i Sors ser minisrres renx cancra. Perir cam que la majoria no accepravrn, ni trmpac Cambá, "in'ha dit que 
la m- negariva Yobligava s dxlinar Yencarrec que rcniadcl Rr/ de formar un minisreri de cancenrració ... 
Per ara7 Rey campleix perfecrsment lo que va convenir amb mi. Si ho seguek complint, ñrr cridari a n'en 
Pricra pera que Formi un govern d'acorramb les conclurions dela Asambka. Er també posible que Y Rey cridi 
a Palau ek cr-presidenrr del Conxll i de Iw Cambres i a mi, pera qur ton junrs, deliberern amb cll sobre la 
roluci6 de la criri. h a ,  Pinic perill que rcnim, es que vinga un ministeri homogeni, mrurío liberal. No ha 
crcc, i en el cas que vingués, duraria poc. Espero gÜanyñrem la partida." Fons L. Duran i Vcnrara (ANC). 



assemblearis, ates que s'havia acabar amb el sistema del torn de la 
Restauració, la qual cosa afeblia notablement els partits dinistics. Creia 
que les noves circumstincies podien, fins i tor, facilitar el seu accés a la 
presidencia del govern espanyol ates que considerava que els renovadors 
tindrien una notable forca a les futures Corts. Era notablement optimista 
davant I'immediat f u t ~ r . ~ ~  

Els polítics catalanistes estaven exultants amb el cornportament 
del monarca ates que, gricies a I'actitud d'Aifons XIII, no sols s'havia 
superat una situació política ben difícil sinó també iniciat una etapa 
esperan~adora: "El Rq s'ha portat molt bé, i tant si ho feu per iniciativa 
propia, com perqué li haguessis indicat, ha guanyat molt en prestigi, i 
potser s'ha salvat. Per que si no arriva afer-se aquestgovern, espanta lo yue 
hauria pogut succeir. La impressió aqui, també no pot ser millor. Tothom 
esta molt content. '" Llavors la tesi política de Cambó, manifestada a la 
seva conferencia al Palau de la Música de Barcelona, el 16 de gener de 
19 18, era ben clara. El canvi havia vingut perque Alfons NI1 havia entes 
perfectament el que pretenien els assembleistes del mes de juliol. Ara 
tocava defensar el protagonisme polític del monarca ates que, segons 
Cambó, '2 Rei havia obert cami normal i constitucional als homes de 
l'rlssemblea & Parlamentaris"."o 

Pero les coses no serien tan facils com esperaven els cacalanistes. En 
molt poc temps, tan sols uns mesos, bona part de les seves esperances es 
van veure frustrades tant pel comportament dels vells dirigents dinistics, 
no disposats a deixar el terreny lliure a Cambó i els seus, com pel canvi 
d'actitud del mateix Aifons XIII. 

58 .  En iina Carta de E Cambó a L. Duran, d'uii dilluns dc camenpmcnr de novembre de 1117, 
dcia: "Pcr lo que  vrig rn  elr diair de Barcelona me sembla que aqui no S donen prou compre de la veiirat 
de la "ostra victoria. En cambi a Madñr, sén dona compre rothom. Amb una salució Alba, se creava un 
parrit dbirm: m b  una solució Maura, un parrir mauri, amh en Gñrcia Priero, queda derfet el parrir llibcral 
i no por crear res al reu enrarn. Si ja haguta uolgut, dhaurirn ohrr la Presidencia del Conaell a i i i i ,  pero 

jo hauria fracmrar ara. En cambi, en les Corts vinenrs jo seré President del Conrcll m b  unes Corrs adictes. 
Aqui. en els calcdr quc fa>> els professionñh rns donen 150 dipurars. Jo crec quc 'n ril>drem rnolts m&, i 
que, si no la majoiia ahsolura, serem el grupo predominanr.Camencen aveniriie oferiments i adhesions de 
rora arrcu. Jo, per ara, no accepto més que '1s de la genr millor Espero que podrern triar i,fer una magnifica 
elecció." Fons L. Diiran i Ventosa (ANC). 

59. Carca de Lliiis Duran i Venmsa a Francesc Cambó de divendres 22 (octubre !), €ons L. Duran 
i Venrora (ANC). 

60. J. PABON, "p. cit., pdgina 590. 



Un breu repis a la correspondencia de Francesc Cambó 
dels anys 19 17 i 191 8 és prou revelador dels canvis constants en les seves 
apreciacions sobre la situació política espanyola i el facil que era passar 
de I'euforia exultant al total pessimisme. Així, pel novembre del 1917, 
ja apareixen els primers advertiments de Cambó a Ventosa, ministre 
d'Hisenda, respecte a la conveniencia de no confiar-se ates que el canvi 
polític no estava c~nsolidat.~'  1 ben aviat van arribar els símptomes 
de decepció de Cambó, conscient de ['errada política que significava 
el govern García Prieto: el mateix president del govern i alguns Iíders 
dinistics estaven posant-se d'acord, a esquenes dels homes de la Lliga, per 
a manipular les properes eleccions en favor seu i el fracas de toca aquella 
operació política del govern de concentració podia provocar la "deshonra" 
dels catalanistes." 1 aviat vingué el pessimisme i la consideració que, 
davant la imminent caiguda del govern García Prieto, era millor "no 
parlaramb el Rei ... ja que la crisipotportar la caiguda del r2g~rn".6~ Així, 
tres mesos després de la formació del govern de concentració de García 
Prieto, Cambó donava ja pel fracassada aquella operació política i estava 
preocupat i indignat pel "caweró en que enr hajcat la nostra bonafe i la 
desllealtat dels al tre~' ' .~~ 1 davant d'aquesta difícil situació, i de la 'jcalta 

61. L'aduerriment de Cambó a Ventosa era hcii clac: "Eii el primer momenr es manifcsri '1 pro- 
pasir de retornar a la "ella polirica, nos haurem de cuadrar in absolilt." Carca de F. Camhó aJ.  Venrasa de 
novemhre de 191 7. Fons Borrb  (BC). 

62. En una carta dc F. Cambó a J. Ventosa, de gener dc 1918, n deia: "En rembla que en Prieto 
ens esti prcncrir el pcl amh maln grkia i que administra adrnirablrmrnt la seva ingeniütar i las- aparenr 
concena ... fer mér polirica que administració, perque si en le clcccionr fracasem, la norrra acruacM 

governamenral estad ben Ilesn i haurcm estrrmnr les estridencia, pera rcfeinar del fracas de la norrra in- 
cervenció eii d govern."A una dtra wrra carca de F, G m h ó  a J. Ventosa, del 14 de gcncr de 1918, escrivia: 
"Es evidenr que en Prieco i h a  posar d'acord amh Daro i Romanones per Ter un r>ica~illar generaln(...). "un 
govern lihcral proregir per Dara, no iolr deshonra el moviment di. renourció. sitio seria la norrradeshonra. 
El país s'adonaria per enganyar i la canvicció de que, dinrrc de la Monarquia, no pot anar-sc a uii canvi, 
s'esrendn per ror arreu. Nordrrer. encara que aumenta% en número, wrariem srnse cap rurorirar moral al 
Parlament. Forem rehurjam pcr drcrer i esquerres, i la nosrra wmpmyad'oposició, apaxkeria con) r un despir 
de la ~iosrra derroca, cam aquesrpi Corm s'havien formar soca la "ostra inspwció i rota la iiosrra prorccció, 
apareixerieai. o coiu arcbucjars pelrufragi, o ~ o m  avicomw d'unaenganyifa. Unacara i alire rirariadamunr 
norrrc el pea d'un ridicol que enr comportara a la imporenria." Foni Borris (BC). 

63. ídem. 
64. Eii una carca a J. Vencosa, del 6 de febrer de 1918, Cambó rorrcnia: " Ir soliició donada a la 

crisi del 30 d'Ocruhre ha fracasaar en lo fanamental de la rwa Finalirar: crear iin poder pñrlamenrari forr i 
presiigiós. que fos la h a c  i foiiarnenr de rorr elr alrm poden consrimcionds. 1, com aquillasolució la vamm 
ideari imposar noslltres i com les eleccions han sigur pierididci per un govern en que nosalrrw participavrm, 
el frac& ens agafn de ple a ple." Fons Borrei (BC). 



dautoritat &LParlament", que ni governava ni deixava governar, pensava 
que no hi havia altra possibilirat que recórrer a una opció excepcional, 
un govern autoritari que tingués, evidentment, el suport d'Alfons XIII 
i de "les bayonetes", és a dir de I ' e~krc i t .~~ 

No és el primer cop que en la correspondencia de Francesc Cambó 
es fa referencia a una solució autoritaria civil avalada per Alfons XIII 
i pels militars. 1, evidentment, tampoc no era el primer polític de la 
Restauració que s'ho plantejava. Ara bé, Cambó considerava que per 
tirar endavant aquesta arriscada opció calia que els catalanisres arribessin 
a convencer I'opinió pública espanyola de la necessitat d'una dictadura 
i que els dictadors havien de ser ells. 1, a més, era necessari guanyar-se el 
suport dels milirars, ates que calia 'él concurs de les bayonetes".bWavant 
la greu crisi del sistema polític espanyol, amb la pardisi del parlament i 
la ineficacia dels governs, Cambó considerava que era fonamental deixar 
clar al monarca, i a tot Espanya, que els catalanistes eren necessaris per 
a governar el país, perque eren els més capaqos: "Hem &fe7 cornpendre 
al Rty i a Espanya, que'm necessiten en elgouern, pero que no hi ewtrarem, 
sino a cambi de la previa concessió de la a~tonomia."~' 

65. "El fet és qiie, fracasat I'inrcnr, perfecrament canrtirucional, cncarnar amb la solució donada 
a la ciisi del 30 d'ocrubre, ja no veis mes solució alacrisis de la política e\panyala, q u e  un cap d'Estar: que 
un govern, apoiar en el Rei i cn les bayanerer, fmi  lo q u e  no podri fer el Parlamcnr en que Eom malr bé 
diguewdRei  - 4 s  anrim tinglados no rindran pro" forca prragouernar, pero en tindran proupcr asubriarir 
i no deixar governar alr alrrcs, anib la esperanra de q u e  vingui el resrablimenr del rorn cn soii favor." Carta 
de Cambó avenrasñ del 6 de febm dr 1918, Fons Borras (BC). 

66. X lcr noves Corts les forcer de la anriga polirica no estaran pro" rriruradcs per a q u e  es pro- 
dueUdn grans concenrncinnr que puguin arribar a ser fiisiunr dcfinitives. Hi haurii el perill, a no ser la 
narria acruació, de que aquestcs Corts, ftrcs amb el programa de suhrriniir el risrema del rorn, vinguwrin 
a rwtablirlo. Pcrb, si nosalrres rerem prou farrs pet a itnpedir q i i e a  rcstablcini el vell sirtema de rorn, no 
p d c m  fer-nos la iluri6 de que, d'aquesres Carrr, cii piigucrciii trriirr u p  suliició favorable. Haurem de ser 

nosñltrrs qui fassi imposible la vida d'iquesres iuarcixer Corrs que, sprrencmrnt, són la nosrra obra, i creem 
la convisció de q u e  s'ha d'inar i la dicradura, i dotiem Ir sensació de que els dicradors hem de ser nosdrrer. 
La cosa no és ficil, pero no 4s imparsible. 

Crcc hem d'oposar-nos a que Icr rcformes militñrs s'apmbin per Decrer, perque aixb donaria a 

"'En Cierva una fo rp  formidahlc i cnr rrcuria r nasalcres un delr ckmenrs necessaris pera la dictadura: el 
coniurs de les bayonercs. - A  1- Corrs, en la disciissib de les reformes, nordtres podcm apoderar-nos de 
I'ex6rcit." fdem. 

67. En una carradc Cambó a Lluis Duran, srme dara, perb quesembladel mci dc mar( de 1918, 
es deia: "Es precir que aiiem a les Corrs, esrant en la opoaició, i que alla donem la rensació, d'una batida, 
de quc no reuim ni admerem aplmumrnrs alr nostres idrnls,i, de l'drra, que rom I i  úniw genr cap& de 
govcrnar a Espanp. Hcm de fer compendrc al Rey i a Espñnya, q u e ' ~ r  necersiren en el gouern, pero quc no 

> hi enrrarem, sino a cambi de la prcvia coticessió de la autunomia." Fons Duran i Vencosa (ANC). 



Sorprin realment que, cinc anys abans del cop de Primo de Rivera, 
entre els polítics de la Restauració es parlés amb una certa naturalitat 
d'anar cap a una sortida autoritaria i anticonstitucional amb el beneplicit 
del rei i el suport militar. Tal vegada és una clara mostra no sols del 
notable descrkdit del sistema polític de la Restauració, sinó també de 
la feblesa de les conviccions democritiques de bona part dels dirigents 
polítics. Per altra banda, la necessitat del recurs a Alfons XIII i a I'exircit 
per tirar endavant I'opció autoritaria civil atorgava al sobiri i als militars 
un paper decisiu. 

El mateix Cambó explica que en aquells moments les seves relacions 
amb el rei eren estretes i cordials: 'En 1918 i els ~Í'imer5 mesos de 1919 
vaig tenir el maxim de prestigi prop de Don Alfons, que sentia per mi, en 
aquells moments, una uiuüsima simpatia ... que es transfoonk en aversió en 
el mateix 1917'.68 FOU en aquesta conjuntura que tindran lloc algunes 
de les entrevistes de més gran rellevincia entre el rei i Cambó. 

La primera es va produir davant la crisi del govern de concentració 
de García Prieto, el 9 de mar$ de 1918. En aquella ocasió el polític 
catalanista proposi al monarca la formació d'un nou govern, pero aquest 
cop presidit per Antoni Maura. El rei, pero, no va donar cap resposta clara. 
A la sortida de I'entrevista Cambó va declarar a la premsa: "Su Majestadno 
me ha contestado m napa labra."^^ Finalment, la nit del 20 de mar5 de 19 18 
es van reunir Antoni Maura, Francesc Cambó i Alfons XIII. El monarca, 
sembla que convencut dels arguments de Cambó, va a m e n a p  d'anar-se'n 
d'Espanya si no es formava immediatament un govern de concentració 
presidit per Maura en el quai Cambó ocuparia el minisreri de Foment.'O 
El nou govern, batejat pomposament de "gobierno nacional", es va 
constituir I'endemi, el 2 1 de mar$ de 1918. Hieren presents els principals 
dirigents dels partits dinistics: els conservadors Maura, Dato i González 
Besada; els liberals Romanones, Alba i García Prieto; els dos m& destacats 
dirigents de la Lliga Regionalista, Cambó i Ventosa, i dos militars, el 
general Marina i l'aimirall Pidal. 

68. F. Ch\<nO, Diernri, op. cit., pagina 817 
69. J. P A B ~ N ,  op. r i r ,  pigina601. 
70. F. CAMBO, Mmdrirr, op. cit. pagina 275, i J. PABON, op. cit., pagines 603-605. 





optar per incrementar la propaganda nacionalista en suporr &una reforma 
constitucional que tingués present I'autonomia de Catalunya. Fou la 
campanya "l'ro Autonomia Integral", que prerenia sustentar-se en la 
gran sensibilinació nacionalista despertada a tot Europa pels projecres 
del president nord-americi W. Wilson. Per a Francesc Cambó, aquel1 
moment polític era decisiu, per la qual cosa repetia constantment: 
"ara és I'hora de Catalunya." No podien deixar passar I 'op~r tuni ra t .~~ 
Així, considerava que calia preparar una gran ofensiva cívica i política, 
encapgalada per la Mancomunitat, en favor de l'autonomia catalana." 
I fins i tot especulava sobre la ~jossibilitat que, davant una crisi total de 
la política espanyola, es podria oferir com a alternativa al govern central 
de Madrid una sirie de governs regionals aliats dels catalani~tes.'~ 1 es 

mesos, es pcecir quc, cn una acruacin inrenrisifia, plancegem la urgencia de lasolució del pler wrdh.Ara, es 

corivcnierir que '1 govem que viliga deiprés dcl rcrual siga un gnvcrn tinsrrr. amb la bandera de la retbrma 
constitucional i la autonomia. l'er conseguir aix", es precis d o n a  irla arnsació de que la crisis no esri resolra, 
sino ajornada i que la rolució definitiva decidid de la sort d'tcpanya." Fons BorrAr (BC). 

76. En una carta de Cambb a Venrosa, del 12 d'occubre de 1918, que porra I'encapcrlamenr "El 
Minisrre de Fomeni", dcia: "He recabai aviiy deri Maura la lliherrar d'cxlircrsai cl nnrrrc pciirarnenr sobré1 
presenr i'l pervindre de la polirica espanyola. Crec ens es indispcnsablr iina acrivissimñ propaganda naci- 
ondisra. Tinc morius de que, ranr en Priero, comen Romanones erran conformes amb mar a la ieforrna 
~onaciruciond segons elr worw de la Asamblea. Ainl ho han manifesrai a I'Alvarez. Naruralmenr, que, a 

I'hora de cumpiirho, rornarien enrera o buscarien un espedienr dikrori. 
Si e1 nosrcc pler erra planrijar amb la majorviresa, dvenir la crisb, el nusrrc prnsanient s'imposaA i. o 

desdel govern o desde la oposició, imporariem Icrsalucions auconomistcs. CunvCque h nqstragerit se cocivcnsi 
de que ames thora i que, si perdem la ocsió, esrem ben Ilesror." Fons L. Duran i Ventosa (ANC). 

77. En una cana de Cimbó a Lluú Duran del 19 d'octubre de 1918, mmbé amb l'encappkmrnr 
de"El Minisrre de Fomcnr", dcia: "...cree hem de prepararnos pera donar 11 errrevada find ten forma que siga 
elicaq i que,  no obsranr, [no esveri a les nosrres clases corisewadores:Convé preparar, pcra "nadara próxima, 
un a c t e a  que rotr la repracntrciú d e  Caraliinya redani ia ai,roriorriia. M quer'iiiicib, i fiiir qucP celebier, 
estrnr encara nusslrrrs en el govrrn, no furr cap incunvenirnr: Ir nustra adhesió s i g ~ e c i ~  minisrrc~, donaria 
m& itlleu. Pdrinser un acorr d e  lahamblea de la Mancomunirat, u dels Ajunraments de Caraluriya reunirr 
en la Srrmnna Municipal, u lea dugua  cures a la vegada, pruciiranr que Incoinii<lincia ringués una espresió 
plurica." Fons L. Duran i Venrosa (ANC). 

78. "Jo preveig, pera'l momenr en quc deiaim el govcrn, una forra crisi de poder i d'auroritat a 
Espanya, que dugui la senració de que enrrem a la anarquia. Pera aqua r  momenr renii preparades Jiinces 
Regiondr que asrumeixin el poder, porapareixer w m  a Única sdvació i ser'l cami més planer prra nwnr ñ una 
organirzació federal. Jo preparar6 que a les Vascongadrr, a Ariirirs, a Galicia. i fins ñ Cssrellr Ir Vellñ, sigui 

la cunsriruciú d'aquesrus poders rcgionds si, cum cccc, ve un wmins d r  drsfrtr." ídcni. 



lamentava que, en aquel1 moment tan transcendental per a la causa de la 
Caralunya autonomica, es trobés limitat pel fet de ser ministre." 

També Joan Ventosa i Calvell, que era ministre de Proveiments en el 
mateix govern que Cambó, donava notables mostres de gran optimisme 
a finals &octubre de 1918. En una llarga carta a Lluis Duran, Joan 
Ventosa feia una acurada analisi de la crisi dels partits dinistics i de com 
s'havia aconseguit una clara hegemonia dels catalanistes de la Lliga dins 
la política espanyola. Ventosa estava plenament convenqut que "l'any 19 
serd el de I'autonomia de Catal~nya'<'~ 

15 de novembre de 1918: Alfons XIII anima Cambó a resoldre el plet 
catali. "Era l'hora de Catalunyal' 

La crisi final del govern Maura es va produir el 9 de novembre de 
1918. El rei va nomenar llavors, de nou, Manuel García Prieto com 
a president d'un govern només integrat per liberals. L'experikncia del 
govern "nacional" també havia acabat en un fracas. Pero ara la múltiple 
crisi espanyola anava acompanyada de I'impacte que estava produint el 
final polític de la Gran Guerra. 

79. "Per, lo  que  convé per damunr de ror. es que a Caraunya se senri bé la rransccndencia del 
momenr i la gcni cornprcngui que  devem aprofitarlo. ¡Lo empipndor que rcsulw q u e j o ,  en aquestos mo- 
menrr. ringui de fer de Ministre dcl Errar Espanyol." Carca de F. Cambó a L. Duran dcl 19 d'ocrubre de 
1918. Fons Borrai (BC). 

80. En una carta de Joan Vencosa a Lluis Diiran del 27 d'ocrubre de 1918. que porra l'encapcaln- 
menrde"El Miniarrcde Proveimenrs". es diu: "En Cambó, al conrestar aI'Alba, ha fet el millar discorr que 

li he senrir. En el1 va definir darament la nosrra riruació i la noirra acritud, davanr de l a  crki  que <acorta. 
No governarem si no es pcr a resoldre inregramenr el problema cada. Ara q u c  la nosrra hegemonia en la 
polirica espanyola cs rin accenruada. q u e j o  estimo pwsible que  pasrin per ror i que  acccprin I'auronomia 
pdir ica per cal que  seguim governanr. (...) Jo crec qi i r  hem de procurar rrcure cor el parrir d'aquestñ situa- 
ció privilegiada, i no arcnuar ni reduir el nostre programa. Tan Cvnbó com ;a creiém fora mil lor que d 
caure aquesr govcrn, no enrressim inmediatamenr, sino que 'ns  rucceis una alrra riruació que, fos quina for, 
tindria vida curra i precaria. Pero c m  remo q u e  hi hagui rals dificulrars pe ra  constituir una riruacid xnse 

nosaltres, que no sigui posrible. Ara lo  q u e  es de deairjar cs que  aquesra interinitar s'acabi aviar, per que  cs 
molt desagradable i fins perillós aixb de governar a plq 6x0. Menrres ranr, ccec hem de seguir accenruanr, 
com ja ho fem, I'afirmacio naciondirri. 1 aprofiro I'ocasió per felicitar-re per I'rcort municipal relariu a 

l'enscnyamenr del carda. 
Redmenr, escic~onvencur de qucl'any 19 sera Pany drl'autonornia dc Cadunya. Lo que  er dcdoldre 

es que les glories i les prorperirarr políriquci coiticideixin amb les nearexs de Phormroraepidemia que afccra . - . . . . 
Barcelona. Deu vulgui que  Sacabi aviar i presenvar-t-en," Fons LluL Duran i Venroaa (ANC). 
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Francesc Cambó fou cridat a Palau pel rei, i de nou la duquessa de 
Dúrcal va fer de mitjancera." El 15 de novembre de 1918 va tenir lloc 
una famosa entrevista que ha estat notablement explicada i comentada 
pels historiadors, tot i que només en tenim la versió que va donar 
Francesc Cambó. El monarca estava notablement preocupat tant perla 
greu situació política espanyola (crisi dels governs i dels partits dinktics, 
greus tensions socials, activisme de les juntes militars, qüestió catalana, 
etc.) com per la caiguda de les monarquies a Alemanya, a Austria i un 
any abans a Rússia. Davant aub, Alfons XIII incita Cambó a trobar 
una solució al problema catali per tal d'alleugerir la crisi espanyola. En 
concret el monarca va oferir a Cambó el seu suport per tal que es donés 
satisfacció a les demandes catalanes. "Era arribada l'hora de Catalunya: va 
poder exclamar euforic Francesc Cambó.82 1 així, immediatament, doni  
instruccions perquk la Mancomunitat activés un procés d'elaboració d'un 
projecte d'estatut que aconseguís el mixim suport  olít tic i ~opular  per 
tal de presentar-lo al més aviat possible a les Corts Espanyoles. 

Segons l'historiador Jesús Pabón, Alfons XiII havia dit a Cambó 
que Ya autonomia catalana ya no atemoriza a nadie. Usted la ha hecho 
posibh con su gestión en F~rnento".~~ Aquesta afirmació reial semblava 
significar que I'autonomia catalana no seria obstaculitzada pels partits 
dinktics quan es discutís ales Corts Espanyoles. Pera Javier Tusell, el rei 
havia donat a Cambó de forma confidencial el seu suport a la proposta 
autonomista catalana, malgrat que ho havia fet bisicament per baixar 
la tensió política d'aquell moment. És a dir, responia més a una tictica 
política que no pas a una ferma c o n ~ i c c i ó . ~ ~  

Entretant, en plena etapa d'euforia autonomista catalana, el dia 1 
de desembre s'havia constituit nou govern liberal presidit pel comte de 
Romanones. Ara bé, la sorpresa i la decepció entre les forces catalanistes 
no va fer-se esperar gaire com a conseqü&ncia de I'actitud hostil de totes 

81. Jesús Pab6n sasrC quc I'cnrrcuiata va renir lloc el 14 de novembre, menrre que Cambó, a les 
seves Menrbriei. indica quc fnu cl dia 15 de novcmbre. Despres de consultar la premra cns inclinrm a p r n m  
que I'enrrevirra fau en aqueira regona data J. PABOX, op. cit. vol. 11, pagina 15. 

82. F. C A M B ~ ,  M~mdria, o). cit., pagines 298-300; i J. PABON, op. cit., vol. 11, pagines 15-20. 

83. J. PA~ON, op. cit. vol. 11, pagina 16. 
84. J. TVIELL i G. G. QUETPO DL LLANO, OP. cit., pagina 359. 



les fraccions liberals i, fins i tot, delsdos Iíders conservadors més destacats, 
Maura i Dato, al projecte d'estatut d'autonomia. 1 per acabar de complicar 
les coses, es va desencadenar un important moviment d'oposició a I'Estatut 
catali, dirigir inicialment per les diputacions provincials castellanes, que 
es va estendre i va tenir un gran ressb a Madrid. A principis de desembre 
de 19 18 a la capital d'Espanya es van produir importants "manifestacions 
patribtiques" de rebuig total a I'autonomia catalana. 

Sovint se cita la famosa frase pronunciada el 10 de desembre de 191 8 
al Congrés per Niceto Alcalá Zamora, aleshores liberal reformista, en que 
aíirmava que el problema de Cambó era que volia ser alhora el Bolívar 
de Catalunya i el Bismarck d'Espanya. El mateix Cambó va reconeixer a 
les Membries que aquella frase you una estocadapersonal degran ejecte ... 
que en elfans expressava u n a p n  v e r ~ t a t " . ~ ~  Perb, tal vegada, era molt més 
encertada una altra afirmació del mateix Alcalá Zamora, la que deia q,ue 
"autonomía y hegemonía son dos cosm absolutamente incompatibles". 

Els dies 10 i 11 de desembre de 1918, en el curs dels debats 
parlamentaris sobre el projecte d'estatur catali, hi predominaren 
clarament els discursos en contra. Semblava com si el suport reial a la 
iniciativa autonomista catalana no hagués anat més enlli de la conversa 
privada amb Cambó. El punt culminant del debat parlamentari fou 
el discurs de Maura, clarament contrari al projecte autonbmic catali. 
L'hostilitat manifestada pels diputats dinhtics havia estat molt superior 
a resperada i havia provocar la sorpresa i la indignació de Cambó. El 
projecte d'autonomia catali, en aquelles condicions, difícilment podia 
prosperar. 

Despitat i indignat, Francesc Cambó va escriure llavors una 
contundenr carta al rei en laqual s'acomiadava d'ell, i de fet de la política 
institucional monirquica. Aquest escrir venia a justificar el fet que, en 
senyal de protesta, t o s  els parlamentaris catalanistes ha7ien decidir retirar- 
se del Congrés i del Senat. La carta, que es troba a I'Archivo de Palacio, 
havia estar escrita el 12 de desembre de 1918 a casa del duc d'Alba.86 

85. F. Cn~ii6,  op. cit., pagina 303. 
86. F. C.<MB~,  Memoria, op. rir, pigina 304-305; J. PABON, o). cit. vol. 11, pagina 53. Pñbón 

no cita 1% caira de Canihó al rei del 12 de dcscmbrc de 1918 r d  vegada peque tio va coiisulrar I'rirchivu 
deI>alzcia. Eii caliui. sí qiie Ir curnencen i la repradueUten parciilrnenr J. Tusii.i. i C.. G. Queira OLLLANO, 
o). cit., pigincr 360-361. 



Per la seva importancia la reproduim sencera: 

"12-Xii- 18 
Senor 

"El resultado de la sesión de ayer signifca elfíacaso de toda nuestra 
actuación en la política española y el abandono de toda esperanza de 
que elprobkma catalán pueda tener la solución en que habia ctjado 
t o h  mis ilusiones. 

Un deber de lealtadpolitica me obliga a proclamarlo asi en el Par- 
lamento antes de salir para Cataluña. 

Crea V M .  que al escribirle estas lineaspaso por el trance más amargo 
de m i  vida. 

Hox al despedirme de KM., no quiero dqar de expresarle mipro- 
fundo reconocimiento por todas las atenciones que me han prodigado, 
como quiero decirle que, cualesquiera que sean lac eventualidades que 
elprovenir nos reserve conservaré siempre el mayor respeto y ¡a mayor 
estima para la persona de KM. 

Enterado el Sr. Entosa de esta carta me ruega quiera asociarle, ante 
KM,,  a los propios sentimientos que le expreso. 

Francisco de A. Cambó" 

L'endemi Cambó explicava a Lluís Duran com havia anat la sessió al 
Congrés dels diputats i les reaccions davant la retirada dels parlamentaris 
catalanistes, i assenyalava la necessitat d'oferir a l 'o~inió catalanista una 
clara explicació del que havia pa~sat.~'  

La retirada de les Corts era una resolució arriscada i molt forra, ares 
que suposava una mena de trencament amb la política espanyola exercida 
per la Lliga i Cambó. 1, a més, donava I'aparenca que els catalanistes 
s'inclinaven cap a una opció més radical. Sembla clar que aquella acció 

87. Carra de Francesc Cambó al marques de Touar, majordom de Palau, del dia 12 de desembre 
de 1918 Caixa 15601 (AP). 

88. "En Venrosa i jo, a m b  rotr elr dipuraw, arrivarcm Dissapre. Pensem si faca coiivcriinenr que 
en Venrora i jo doiierrini una cankren<ia a la nosrra genr Ahir, si 'L rcpublicans no hagusrin iigur ranr 
infeliror, haurien provocar 1s caiguda del govern, creanr una siruacib dificilíssima que podia portar lu m6r 
grew conrecuencies. Perduda la ocasió d'ahir, crec que '1 gorrrn se salva ir... pera unes sermanes. Jo me 
n'dcgro, perque aixíi lo norrre seir  1 fcr capdd de la poliricr esprnyola.". Carta dc Canibó a Lluis Duran 
del 13-XII-1918 (per ermr posaXI). Fonr L. Duran i Ventosa (ANC). 



estava motivada per donar una cerra satisfacció a I'opinió catalanisra 
mobilitzada i esperanqada amb la perspectiva d'aconseguir ripidament 
l'estatut d'autonomia. Ara bé, aquel1 gest dels parlamentaris catalanistes 
va ser molt malvist per I'opinió pública espanyola. 

El mateix Francesc Cambó, uns dies abans &aquella actuació, 
havia comenqat a plantejar-se si la retirada dels parlamenraris catalans 
era la millor opció. En aquelles difícils circumsthcies se sentia "indecis 
i temorós", atks que percebia clarament que "els entusiasmes autonomistes 
de la nostra gent skjibkxen" quan les dificultats amenaqaven el procés 

Segons Jesús Pabón, Francesc Cambó va considerar que el rei 
Alfons XIII I'havia enganyar en la famosa entrevista del 15 de novembre 
de 1918." Amb el temps, el polític catalanista manifestara una cerra 
indulgencia envers l'actitud del monarca, com ho manifesta a les seves 
membries: "M'hauia impulsat a llangar la campanya pro autonomia 
integral! .. No li'n uaig conservar cap rancor, car sabia que els Reis tenen el 
dret i j n s  el deure de mancar a tot compromíspersonalsempre que dtnter2s 
públic ho demani."" 

Certament havia estat l'actitud hostil dels dirigents dinistics 
la que havia fet impossible la solució del plet catala. Cambó hauria 
preferit continuar dins del possibilisme parlamentari i governamental, 
perb es va veure forcat a adoptar una actitud intransigent i rerirar-se 
del Parlament. Malgrat aixb, dies després va fer un darrer intent i va 
pactar amb Romanones, el cap del govern, la constitució d'una comissió 

89. En imacartade CambdaVenrosa, de d ~ c i n b r e  1918, aqucll mconeixia: "...cam ni& hi peiiso, 
mésm'inclino acreurerqiie farem undisbararsi nsrecircmdel Parlament: allisomm& forrsque aCiralunya 
i renim mCs probabilitaw de guanyar la baralla que aquí. Si eiis rerirem, provoclnr un esrar revolucianari o 
acmirevolucianari. el Padamenr aproviia '1 Presruposr i les Ileis que cl govcrn vulgui, en qwrre dies. La nostrñ 

amió a Caralunya, li donaria forma parlamentaria i ñmbienr d'opinió p e n  canseguirho. Aqui, ens remora 
la forma i ens divideken les errrcgallades dels republicans. La genr socialmcnr conseniadora s'allunyaia de 
nosaltres i sorrirem derkw de la aventilra. 

lo noto quc, a tnida que's veu m e n p  s e y r  el triomf normal deI'auranomia, la estusiasmes surano- 

misres de la noarra genr s'afebleixen. Quan lo de la Asamblea, varem sorrir enfarriw dc la auenruni pecque 
enrrarem en el poder Ara 'n soni iem sivinyés  la república. Pero, com no vindrh, remo que 'n rorrim mal 
parits. Pei iquesrcs ratlles veuias com esric indeck i rcmerdr. Mirar6 de vrurer abans de les 6 de la rirda." 
Fonr Borrh (BC). 

O J. I ' A R ~ N ,  op. rir, vol 11, pigi?a 20. 
91. E Cn~86,Mem;riri, 09. d., pagina 311. 



parlamentaria que abordaria el tema del projecte d'estarut. Perb la 
comissió va fracasar r~ rundamen t .~~  Des d'un primer moment Cambó 
va mostrar un gran escepticisme sobre el resultat d'aquest darrer intent 
fins al punt de considerar la conveniencia d'assistir-hi segons quina fos 
la composició de la c o m i ~ s i ó . ~ ~  

La gran indignació de Cambó i dels catalanistes pel que havia 
passat al Congrés de diputats i per I'actirud del rei va tenir un ressb 
immediat a Barcelona. El dia 16 de desembre de 1918, en el curs 
d'un míting al Teatre del Bosc, Francesc Cambó va Ilanqar la famosa 
i provocadora consigna: "Monarquia?, República?, Catalunya!" 1 poc 
després pronunciava una altra frase encara més significativa, que podia 
ser inrerpretada com una clara ruptura amb el mateix Alfons XIII: 
"Ni hipotequem hutonomia a la República, ni esperem la República per 
implantar lautonomia,perb no aiurarem la noma mama pprqukpupi caure 
la Monarquia. "Era la proclamació absoluta de la prioritat nacionalista 
i de I'accidenralisme dels catalanistes respecte el tipus de regim que hi 
hagués a Espanya. 

Era evident que, en aquel1 context, resultava del tot escandalós 
que un politic, que no feia ni un mes que era ministre del govern 
de la corona espanyola, manifesrés públicament la seva indiferencia 
davant el tipus de rkgim que podia haver-hi a Espanya. Era un refús 
directe a la persona del rei? Sembla que no. Més aviat es tractava de 
manifestar la seva indignació davant les conxorxes de la política dinistica 
que obstaculitzaven I'autonomia catalana i pel fet que aquesta tasca 
d'obstrucció hagués cornprat amb la complicitat, o I'assentiment passiu, 
del mateix monarca. 

A I'Arxiu de Palacio hi ha una carta del comte de Güell al rei 
Alfons XIII, del dia 17 de desembre de 1918, i'endemi del famós 
discurs d'en Cambó a Barcelona, en que I'aristbcrata catali mostrava la 
seva confianca que Cambó i la Lliga mai no acabarien donant suport a 

92. J. T u s ~ u  i G. G. QUEIPO DE LIANO, "p. &C. pagina 361. 
93. "El dia que apareguin els nomr delr que formen la wmissió i haguem nosalrrcr de pendre 

I'acord de si hi anrm i fem que la Maticornuiiirar demsni a socialirras i reformista que hi vaguin." Carrs de 
F. 6 m b ó  a J. Vcnrosa del 24 de desemhrc de 1918, Fonr Boriv (BC). 



una república federal i considerava que encara era possible solucionar el 
problema catali dintre de la monarquia. De totes maneres, Güell advertia 
el rei de la conveniencia que els monirquics catalans fossin autonomistes, 
ates que aquest era I'estat d'opinió de la societat catalana. 1 també insistia 
al rei sobre la necessitat de trobar una solució parlamentiria al plet catala, 
i pronosticava que, si s'aconseguia aquest objectiu, quan el monarca 
viatgés a Catalunya tindria una rebuda entu~ias ta .~~ 

Per la seva banda, Cambó, un xic espantat per I'enrarit ambient 
polític, demanava prudencia als catalanistes de Barcelona i fins i tot 
criticava els articles massa radicals que publicava La Wu de Catalunya 
perque "enr fin molt mar. 1 advertia del perill que podria derivar-se 
de I'accentuació de les Iliiites socials i d'un desbordament del plet 
autonomista: 'Tense l'enhrjiasme catalanista el perill espartaquista fova 
molt major a Catal~n~a."'~ 

La tensió entre Francesc Cambó i el rei Alfons XIII es va incrementar 
notablement al llarg de I'any 1919 com a conseqüencia del suport reial 
a la creació d'un partit monirquic anticatalanista, la Unió Monirquica 

94. A I i carta, el comre de Güell, enrre alrrer coscs, deia: "Aunque recuerdo las comenrarios a que 
dio Iiigar m i  intervención mediadora en los del a60 ñnrerior no ha obedecida en eso ini absrención ahora y 
si solo a saber qui en los culminanrcs dc la semana pasada estaba acnimado m i  rio Con~illas y coma a el l e  

comunicabamis impreiiones hecreido inectsarioelcaso de informardirccramencedRcy L.) Creoquescrian 
muchos lor elemeiiror de derecha que se alejanan de Cambó si erre apoyara la ralución de una Repúhl ia 
Federal ... si se creyera en clprligm inminente dc que se inclinnra dc ese lado podrirnos los monárquicos 
rcunir una cantidad importante de elemcnror de vñlia que intervinicranpnro hartr que elpmblmo GraLdn 
sea wmlfo &mi de la Monarquh -pero para quc estas elcmenror fueran eii tiúniero suficienre para poder 
p w  ccndriarique reducir su misión a loque rcdigo, sin poder apoyar peticiones inferioresalaque formulala 
representación Parl$mcii~~ria de Cataluña, pues de querer earoc eleinciiros reducir las aspiraciones formuladas 
se enconrrnrian con uii errado de oposición formidable en canrri de sii acrilación y na serviria esra mis  que 
para dar m& f u e m  a los quc prrruniuin coma única rolución la República Fedcrariva. 

PD Si se llega a un acuerdo con los Parlamenrarior rcrá el rnomenro de que e l  Rey venga a Graluna 
y creo firmemenre que cnronccr será Cacaluna cl m is  enrusiasra sostén que rengi la Mouarquiñ." Carta de 
Joaii Anran Güell r Emilio M u i a  Torres, recrcrario particular dcl rei Aifonr XIII, dcl 17 de deambrc de 
1918, caixa 15601 (AP). 1 rambé a J. TUEI.I. i G .  G. QUL~PO DE LUNO, op. cL. pagina 362. 

95. En una carra.de Cambó a Lluis Durm, dcl27 de febrer del 1919, es diu: " h b o  dc llegir a 

1.r Veii un arricle tirolar "Taw contra Caralunya". Convé vigilir La Veu pcra que no surtin quesrer noces 

pesimirres que nr f in  molr mal. Crcc jo mole m &  amb la auronomii ara, que en els dies drls grans engres- 
camcnrr del mes de Nwcmbre. 1, aquesta jmprrrsió optimista. no rolr $'ha de danrr pcrqui cr verinr, sin6 
perqur I'engrcrcamenr caralanirra cc tnes oficiós dr Ics IluFes sociala. Sense I'ciirusiumr cardanisra cl perill 
esparraquisca fora molr major a Caralunyr. Convi que la norrr~  genr se 'n convensi d'aixó." Fons L. Duran 
i V~nrusa (ANC). 



Nacional (UMN), organització integrada bkicament per aristbcrates i 
vererans polítics dinhtics. Francesc Cambó afirma que va poder aclarir 
i'actitud d'Aifons XIII davant la UMN en una entrevista amb el rei el dia 
6 de febrer de 191 9. La seva impressió ferma va ser que "elRei no era alié 
a la constitució dlzquellgrup i que, mentre em dispensava a mi les majors 
d.fe~2ncies externes, a ells, en la intimitat de converses mig clandestines, els 
estimulava a crear un partit quefos decididament del ~ei,disporat, quan es 
presentés lócasió, a donar la punyalada a la L l~ga ' ' .~~  

L'ofensiva de la UMN va comencar al gener de I'any 1919 amb un 
manifest d'aristbcrates anticatalanistes que sostenia que Catalunya només 
podia progresar dins la monarquia espanyola. Després, amb motiu de 
I'onomistica del rei, el 23 de gener, s'adreci al monarca una felicitació 
col.lectiva de títols nobiliaris catalans, i es va organitzar a Barcelona 
un dia d'"afirmaci9n monárquica". A I'Arxiu de Palacio es troben gran 
quantitat de cartes a Aifons XIII enviades per coneguts títols nobiliaris 
i polítics monirquics catalans en les quals es critica durament Cambó, 
Ventosa i la gent de la Lliga, acusant-los de no ser uns sincers monirquics 
i qualificant-los de "separatistas"." 

Alfons XIII es trobava entre dues pressions ben diferents, la dels 
aduladors monirquics anticatalanistes i la constatació de la forca de 
la Lliga i del lideratge i prestigi de Cambó. La UMN insistiri en el 
monarquisme i en I'oposició a I'autonomisme coma punrs centrals d'una 
política d'eficac defensa social i acusara Cambó i la Lliga Regionalista de 
ser uns irresponsables, ja que amb la seva obsessió caralanista afeblien i 
dividien les classes conservadores de Catalunya i de tot Espanya. Així, 
la Unió Monirquica Nacional va comencar a capitalitzar facilment 
el descontentament patronal davant la falta de fermesa dels governs i 
les ambigüitats generades per les ticriques de Cambó, que dificultava 
a les classes conservadores catalanes de fer pinya davant I'ofensiva de 
I'obrerisme revolucionari. A les eleccions generals de 1920, la candidatura 

96. F. Cmsb,  Mmdrim, op cit, pagina 328. 
97. Aixi. per e~rmple, el 24 de febrrr de 1919 el marqufr de Scnrmcnar cscrivia al rei prorestani 

que el gavern rio donés suporr la UMN i si als caralaiiisrcj. TambC hi ha carrer dernananr la concearió d'un 
tirol nobiliari a Jaaquin Milaiis del Bascli, capiri gciicnl de Camlunya. Tamb4 hi ha referencies aJ .  Tusr~r  
i G. G. Qu~iro DE I,LANO, op. cit., pigina 360. 



de la UMN a Barcelona es va presentar amb un eslogan forqa significatiu: 
"Orden Social, Unidad de la Patria, Monarquía, Moralidad Política". 

La Lliga va respondre al sorgiment de la UMN inrentant de dividir 
els monirquics catalans. 1 així va potenciar la formació d'un grup pro- 
autonomista, la Federació Monirquica Autonomista (FMA), que el 
mateix any 1919 va publicar el seu manifest fundacional proclamant la 
compatibilitat entre la monarquia i I'autonomia catalana. 

Certament Vany 1919 encara no s'havia produit un trencament 
polític entre el catalanisme i la monarquia. Només alguns grups radicals 
de ioves nacionalistes i els republicans es proclamaven clarament hostils 
a la institució monirquica. Pero el fracas de la campanya de I'Estatut va 
radicalitzar les posicions, tot i que molts catalanistes encara creien en 
la possibilitat d'aconseguir I'autonomia dins del sistema parlamentari 
monirquic. Un nou viatge d'Alfons XIII a Barcelona, propiciat pel 
govern Dato, pel juny de 1920, després de dotze anys d'abskncia de visites 
reials, tan sols va servir perqu? la genr de la UMN afalagués el monarca 
i malparlés dels catalanistes. Alfons XiII continua insensible davant la 
qüesrió caralana i només va parlar en c a ~ t e l l i . ~ ~  

Entre mitjan 1921 i el comenpment del 1922 va tornar a produir- 
se una etapa de sintonia i confianca en les relacions entre el monarca i el 
dirigent catalanista a partir de la segona incorporació de Cambó al govern 
espanyol. Com és prou conegut, com a conseqüincia del gran impacte 
provocat pel desastre militar d 'hnual ,  al Ri& el 13 d'agost de 1921 
es constituí un nou govern de concentració presidir per Antoni Maura. 
Francesc Cambó, que llavors es trobava de viatge pels paisos nbrdics, va 
ser informat per un telegrama que Maura li oferia la cartera d'Hisenda. 
La seva presencia en aquest nou govern de concentració també fou 
relativament breu, no va durar ni set mesos, ja que Cambó va dimitir el 
8 de mar$ del 1922. Cambó s'havia vist forqar a acceptar I'entrada en 
el govern atesa la greu crisi política i militar d'aquell moment. De fet, 
no volia ser ministre de cap manera ja que temia la repetició del fracis 

98. Carlos Seca reproducir fragmenrs de la carra que Pilar Irurbe, princesa d'Holenlohe, adre~h 
amb moriu d'aquest viatge a Alfanr XIlI ccnruranc-li que no s'adonkr de la gran irnporthncia que 
rindria que el1 i el  príticep d'Astúries aprenguesrin el carala. Carlos Seco SEKWNO, op. cit., phginw 51.52. 



de tres anys abans." Ai cap de poc temps d'estar al govern ja se sentia 
cansat, desencisat i preveia un desastre polític final que for~aria la seva 
retirada de la política.100 

A principis de I'any 1922, Francesc Cambó creia que, malgrat la seva 
presencia en el govern, persistia la situació d'inseguretat política i que els 
seus projectes reformistes estaven claiament bloquejats. Confessava que no 
podia refiar-se de ningú del govern i que tenia "uns uésitjos, casijen2tics, 
de dimitir", pero que no podia fer-ho davant el perill de divulgar la causa 
real d'aquesta decisió: i'incompliment per part del govern dels projectes 
de descentralització, d'atorgar més atribucions a la Mancomunitat i de fer 
una reforma financera. Tenia por que, si explicava el motiu real de la seva 
renúncia, es reactivaria el sentiment anticatali i llavors "des de1 Rey a en 
Romanones" donarien suport a la Unió Monirquica Nacional per atacar 
la Lliga i carregar-se la Mancom~ni ta t . '~~  Pel mar5 del 1922 considerava 

99. Pon dies abanr de rebrc la perició dc Maura d'enrrar om i minisrre en el nou govern, Cambó 
escrivia a Jom Ventosa: "no em renta dis~osat ñ fer el sacrifici que "aren fcr I.any 17 i I'any 18 i que enr 
"aren pagar m b  les infamis de que varcm xr vicrimcs I'any 19.'' Carca de Cambó a Ventosa del 6 d'agosr 
dc 1921. Dos meros despris s'a~omiadava de Venrosa dienr "el reu amic que cada dia lamenta m& que 
Shñguessin inveniar el relegrafabans dcl mes d'agorr", carra dc Camba aVenrosa d'acrubre de 1921. Tors  
durs carces al Fans Borras (BC). 

100. "&x& d'ata & molt pirjor que lo de I'any 18 i no cinc la il.lusió que llavors cenia", carra de 
Cambó aVenrasa del 4 de sercmbr de 1921. "Si aqucsra no surr bi, ens hrm de retirar, millor dit, m e  cinc 
que rcririr Ja he redacrat el documenr anunciar la mwarerirada." Cara de Cambó aVrntosa d'actubre de 
1921. A una alrra carta, sense data, perh que remblade finalr del 1921 o principi del 1922, Cambó cscrivia 
a Joan Ventosa: 'Jo estic qiie no puc mis. me sento forur, agorar, amb immenses ganes de geure i repas u... 
i la perspectiva de tenir que rornar a Madrid, acaba d'arcrrarinc ... (vol) apartar aquear calle d'amargurer." 
Tores d u s  Earts al Fons Borras (BC). 

101. En una carra a Joan Ventosa, de pcinWpi del 1922, que porta l'encapgalñmenr 'El Minisrre 
d'Hisenda", Cambó dria: '~Jo ssento uns desitjos, casifrentria, de dimitir, pero pesen sobre meu aqucsrer 
consideracionr. 

Pernera: En c s  de mamar, no puc donar IP rorrida en la rama real don-, I'ermentarla tan sols, ens 

porcaria un revivamenr del senrimenr anri-carala i la conformirar de la genr d'aqui, des drl Rey a en Roma- 
nones, de que <ha d'apoiar a la U.M. pera desfer-nos a nosalucs i de& la Mancomunirar. 

Srgono: Ls preocupacid que jo rinc de que, scnse una reforma financera la Mancomunirar corre perill 
de caure ab esrrepir. ensorranr el nosrre prcrrigi i parranr una immensa dcsilurió a Caralunya. 

iemr La convicció de que el nosrre poble no e$& disporsr a una actuació heroica, sino qiie, pcl 
conrrari,.dessitja estar be amb els que manen. 

Quorr: La canvicció de que no podem Fer mér giramenrr senrc veurens en un complrt drsprrstigi a 
Madrid ... i a Cacdunya. 

Aixó cm porta a la ~onclurió de quejo no puc deinar el pvern sino ab la bandera d'un problema 
general que privi que la meva dimirió sigui motiu pera una creuada contra nosaltres i conrca Catalunya." 

Carca de F. Csmbó a J. Ventosa, Fonr Borras (BC). 



que era impossible conrinuar en un govern inoperant i totalment dividir, 
peri, que no podia aparkixer com el principal responsable del seu fracis: 
"no rn'hoprrdonarien ni a Madrit ... ni a Barcel~na."'~~ Fou llavors, el 7 
de mar$ de 1922, quan de nou Alfons XIII proposi a Antoni Maura que 
formés un nou govern en el qual el1 i Cambó serien els homes forts i que 
podrien governar durant un temps amb plens poders a base de decrets 
lleis i amb les Corts tancades. Pero ni Maura ni Cambó no s'atreviren a 
acceptar la proposta del m~narca. '~'  

Finalment, pel julio1 de 1922 el govern Maura va dimitir i se'n 
formi un de nou, presidit per Sánchez Guerra. Els dirigents de la Lliga 
van refusar d'incorporar-s'hi perquk estaven escarmentats i només estaven 
disposats a donar el seu suport a les qüestions que beneficiessin Catalunya. 
Cambó, en una conversa amb el mateix Sánchez Guerra, planteji amb 
cruesa com el fracis politic de la Lliga potenciava els sectors més extrems 
del catalanisme: "He prorurat esurrar-lo arnb lespectre del radzcalume 
catalanicta que uindk darrera 'l noctrefrarh."'."l" 

102. En una caria a Venmsa, de mar5 del 1922, Cambá sosrcnia: ''NO podrm continuar en un 
govern en que hi som vistas arnb rece1 ... i en iin govern que C ~ U C ~  en mig d'un desastres esrrepirór ... Ara, 
davant dcls aciw de  la U.M. no's hi p o d a  donar la rarisfacció de que cns rreuen del gavcrn.' 1 en una dtn 
també adrqadr a Ventosa, aquesn del 7 de mar5 del maceix mys deia: "...cii quan a la mcva acritud, Ihe 
arribar a la condusjó de que no dec comerre cap Ileugeresa i que con* que. ri ilia d'ciifonsar cl rciiplc, rio 

~onué que jo aparegui cam el responsable: tia m'ho perdoiiaricn t i i  a Madrir ... i i i  a Barcelotia. 
... Pero In m61 greu, cs que dinrrc del govern errem roralrnent brrallats. En Cierva, rn Macstrc, d'un 

canró; i PHanroria i jo de I'alrre. renini una ropada violenra a cada conseli i amb rnoriu de lo del Banc di. 
Barcclnni, cii C i c m i  jnvarcin arribara la mlxirnn uiol&zicia, rrribñnt josdir-li q i i e j a e r n h ~ r a ~ u e  es rregués 

la carera i digués clnramecir que volin que jo sorris del gourrii." Toca durs arca  al Fom Borras (BC). 
103. F. '.AMBO, Memdriei, op. cir, pagina 353; J .  PABON, o?. cit. vol. 11, pagina 355; Carlos SECO 

SERRANO, op. cit., pagines 219-220. 
104. ' k a r i n c  de casa rn SánihrzGuerra, amb qui he pasar mér #una hora, m'ha parlscde la c w a  

cncrada al guvcrn. Ju li he dir perquk no Era posible. El1 re la il.lusió de cernir les Corrr oberres a la rardor i 
m'ha dcrninar quina forñ  la "ostra acritud. Ju ii hc dir que dip& d'ell i que fariem segons el1 fes amb les 
coser de Catdunya. He  procurar esverrr-lo amb rrsprcrre del radicalisme caralanisra que vindri darrcra '1 
noitre frñds . ' '  Carca iir F. Cambá r J. Vencosa de juny de 1922, Fom Borris (BC). 



30 de novembre de 1922: Alfons XIII ofereix el poder a Cambó si 
deixa d'ésser cataianista. "Era i'hora de Cambó" 

La situació política espanyola a finals de l'any 1922 era ben crítica. 
Havien fracassat totes les experiencies de governs, tant els de concenrració 
com els d'un sol partir, reaiiaades des de la tardor de 1917. Era evident 
la incapacitat per governar dels partits dinktics, que es trobaven en plena 
descomposició i mancats de Iíders de prestigi. El govern de Sánchez 
Guerra no havia aconseguit ni el mínim suport parlamentari per fer 
aprovar els pressupostos de 1'Estat. El sistema polític de la Restauració feia 
aigües per tots costats. 1 a aquest trist panorama calia afegir l'increment de 
les tensions socials a les ciutats i al camp. 1 si bé el tema militar semblava 
reconduit, les responsabilitats polítiques que es demanaven pel desastre 
d 'hnual  obrien un nou front que podria afectar el mateix rei. 

Francesc Cambó era un dels pocs polítics que mantenia el seu 
prestigi. Cada cop estava més consolidar com I'home fort d'una nova 
dreta, ates que era I'únic que tenia el suport d'un moviment social 
modern, el catalanisme. La forqa de Cambó no procedia, com la de 
majoria dels Iíders dinktics, del clientelisme caciquista, ni del control 
institucional, sinó d'un moviment autentic i forca representatiu de les 
inquietuds ciutadanes. 1, a més, havia donat mostres evidents de la seva 
capacitar d'horne de govern. 

En aquestes circumstincies, el 30 de novembre de 1922 es va produir 
una transcendental entrevista entre Francesc Cambó i el rei Alfons XII 
en el curs de la qual el monarca féu una inesperada proposta al Iíder 
catalanista. En aquesta trobada, el Rei, després de fer mostres d'adulació 
envers el polític catali -"em va dir que era Iünic borne quepodia salvar 
Espanya"-, va fer una proposició sorprenent: nomenar Cambó president 
del consell de ministres i concedir-li un poder total, amb les Corts 
obertes o tancades, com preferís. Pero hi havia una condició: Cambó 
havia de deixar de ser un líder del moviment catalanista i actuar només 
com un polític espany~l.'~' És a dir, el rei li oferia el poder, fins i tot amb 

105. F. C A M B ~ ,  Mmdriei, op. cit., pigiiia 364; ramlic J. TUSEI,L i G. G. QVFII'O DE LIANO, O?. cil.. 

pagina362 Carlos Srco SERRANO, op cit. .  piginci 221-222. 



procediments autoritaris, a canvi d'actuar estrictament com a polític 
espanyol, i no com a carali. Cambó havia de sacrificar la seva catalanitat 
i el lideratge del catalanisme polític si volia esdevenir el president del 
govern espanyol. Alfons XIII devia considerar que Francesc Cambó estava 
massa obsessionat per resoldre el plet catala i massa tancat en les coses de 
Catalunya i que calia "convertir-lo" en un polític bisicament espanyol. 

El rei va voler convencer Cambó amb I'argument que la seva oferta 
era molt raonable, ates que a Catalunya, el líder catalanista només rebia 
greuges i no se li valorava la seva feina, mentre que, a la resta &Espanya, 
se'l refusava per catalanista. 1 aixb ho deia, comenta Cambó, mentre 
li agafava les mans amb vehemencia.lo6 "La proposta em va ofendre ... 
ruposant-me capaf, per ambiciú personal, de trair les meves conviccions dp 

sempre. "Cambó va sortir de Palau 2ndignat contra el Rei que, per tercera 
vegada, intentava seduir-me. Les seuesparaules, tal volta dites sincerament, 
em feriren com bufetades. kig recordar l'engany de 1918".L0' 

El polític catalanista va quedar sorpris i enfurismat arran d'aquella 
petició reial que no sols li semblava una humiliació personal, sinó que 
suposava una notable incomprensió de tota la seva trajectbria política. Ja 
l'havia"borbonejat" els anys 1917 i 1918 iarasembla~a~uevolia tornar 
a fer-ho. Lbgicament la proposta reial va afectar greument les relacions 
entre ambdós durant bastants anys.'08 

L'opinió dels historiadors sobre aquesta qüestió esta un xic dividida. 
Jesús Pabón i Javier Tusell consideren aquella petició com un greu error 
polític del monarca, que mostrava una total incomprensió del catalanisme 
de Cambó, que no tenia res de separatista ni d'excloent, sinó que era 
integrador.lOg El monarca no entenia que Cambó tingués una visió 
&Espanya diferent de la seva i que aspirés a governar el país sense deixar 
de ser catali i catalanista. Alfons XIII no comprenia, ni acceptava, el 

106. F. Ck\<~6 ,  Memdrim, O). dt., pagina 365. 
107. F. C~vB0,Mcmd?ier, op. cit. pigina 3M. 
108. "En 1922, tingué lloc el aeu inreiir d'alluiiyar-me de Cñtalunya i d'uferir-me un poder rense 

limirs. El rebuigde la rempradora oferu produi cn noralrres un refcedñmenr de rrlationa . q u e  dura finr pocs 
mesos abanr que perder el rron." Francex C m ~ 6 ,  DitiiZiI, op. C ~ L ,  p%ina 897. 

109. J. P A B ~ N ,  op. cit.. "01. 11, pagine5 405-406; i J. Tu5~1.1. i G. G. QUE~PO DE LLANO, op. cit., 
pigina 365. 



projecte cambonii de "catalanitzar Espanya" o d'una "Catalunya lliure 
dins d'una Espanya Gran". De fet, no acceptava la via catalana per a la 
regeneració $Espanya. Ara bé, cal reconeier que, amb tota probabilitat, 
I'opinió d'Alfons MI1 respecte a Francesc Cambó i al catalanisme no 
diferia gaire de la que tenien la majoria dels dirigents dinktics espanyols, 
que mostraven notables prevencions respecte a tot el que significava el 
catalanisme, per moderat i "assenyat" que fos. Per a la gran majoria dels 
polítics dinastics era evident que un catalanista no podia ser president 
del govern d'Espanya. 

El professor Carlos Seco Serrano considera que aquella fou una 
gran oportunitat perduda, desaprofitada, tant per a Francesc Cambó 
com per al conjunt de la política espanyola, que hauria trobat en 
I'home d'estat catali, tal vegada, la persona més adient per assegurar 
la governabilitat &Espanya. Segons aquest historiador, aquella fou una 
decisiva "oportunidad espafiola", que hauria desviat el camí cap a la 
dictadura, i que es frustra per la indignació i la negativa de Cambó."' 

Pensem que, en I'aspecte polític, Cambó era conscient dels riscos 
que comportava una operació d'aquella envergadura. Sabia que la majoria 
dels Iíders dinktics li farien la vida impossible i atacarien sense treva el 
seu govern. D'altra banda, era conscient que si la seva presidencia del 
govern no implicava la consecució de I'autonomia de Catalun~a, el1 i la 
Lliga perdrien tot el prestigi com a catalanistes i els grups més radicals 
en serien els grans beneficiats. No feia gaire temps que la Conferencia 
Nacional Catalana havia provocat una notable escissió dins la Lliga 
Regionalista amb la formació del grup Acció Catalana. Per tant, amb la 
Lliga Regionalista afeblida i qüestionada, acceptar la proposta del monarca 
podria significar la fi de la Lliga i un gran desprestigi de Cambó, que 
difícilment el1 podria superar. En aquelles circumstincies només hauria 
trobat el suport de la UMN i de la FMA, és a dir, dels sectors benestants 
més tebis davant el fet catala i més fidels a la monarquia. Sens dubte, 
el Cambó "nacionalista i reformador" hauria desaparegut totalment per 
donar pas a un Cambó "espanyolista i conservador". 

110. Carlos Stco SERUNO, op. rrt., pagina 222 



Ara bé, podria fer-se una altra consideració: allb que Francesc 
Cambó va refusar indignat al novembre de i'any 1922, sembla que 
va intentar fer-ho vuit anys després quan, a principi de I'any 1931, va 
organitzar el Centro Constitucional, és a dir, un partit espanyol dirigit 
per el1 que aspirava a guanyar les eleccions, a governar Espanya i a salvar 
la monarquia d'Aifons XIII. Clar que les circumstincies polítiques de 
llavors eren ben diferents. De tota manera, els escarafalls i el sentiment 
d'ofensa de novembre de 1922 semblava que s'havien convertit en pur 
pragmatisme polític el gener del 1931. 

L'endemi de I'entrevista amb el rei, Cambó va intervenir al Congrés 
dels diputats arran del debat sobre les possibles responsabilitats polítiques 
d'Alfons XiII en el desastre d'Annual. El polític catalanista, en una 
intervenció freda i distant, no va defensar en cap moment l'actitud del 
monarca i es va limitar a dir que corresponia a la cambra legislativa 
investigar i decidir qui tenia responsabilitats en aquells fets. Per a Jesús 
Pabón, la flegmitica intervenció de Cambó expressava la seva decepció 
vers la persona del rei.'" Malgrat tot, Francesc Cambó i el seu partit, 
la Lliga Regionalista, van mantenint-se com uns sblids suports de la 
Monarquia i del rei Aifons XIII fins al seu darrer dia. 

Al comencament de juny de 1923, Francesc Cambó, cansar de les 
intrigues i de I'esterilitat de la política espanyola i davant els primers k i t s  
electorals de l'escissió promoguda per Acció Catalana, va anunciar que es 
retirava de I'activitat política. La notícia va provocar un notable impacte 
no sols a Catalunya sino també dins l'opinió pública espanyola. Fins i 
tot el prestigiós diari madriieny El Sol, fundat per José Ortega y Gasset, 
va publicar un article sobre les possibles repercussions d'aquest fet, en 
que s'expressava el temor que a partir d'aquell moment el movirnent 
catalanista es radicalitzés notablement: "Nos temernos que a los que 
aspiraban que Cataluñafi*ese el Piarnonte de Esparia van a suceder ahora 
los quepreferen que sea una Irlanda.""2 

1 1  l. J .  PAUOK, op. cit. vol. 11, phgigines 412413. 
112. "La rcrirada de Cambó", ElSol, 13 de juny de 1923 
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1 d'agost de 1930: I'entrevista ocultada. "Era I'hora de salvar la 
monarquia" 

Durant els anys de la Dictadura de Primo de Rivera les relacions 
entre el monarca i Cambó van ser gairebé inexistents. No hi va haver 
cap entrevista ni cap contacte discret. Com és conegut, les relacions del 
polític catalanista amb els dirigents de la Dictadura es van deteriorar i, 
fins i tot, Cambó s'indigni per la marginació de que fou objecte amb 
motiu de la inauguració de I'exposició de 1929, de la qual havia estat 
un dels promotors. A I'arxiu de Palacio es conserven algunes cartes 
de I'antic polític republica Emili Junoy, després senador monirquic, 
al rei comunicant que li trametia alguns llibres de Francesc Cambó i 
recomanant al sobiri la seva lectura. Es tractava de I'edició clandestina 
d'El silenci de Catalunya, el futur Per la Concirdia."' En aquest Ilibre, 
que va apareixer legalment I'any 1930, Cambó plantejava la tesi que 
enfront a I'assimilisme castelli i la temptació separatista calia trobar una 
solució de concordia, i que la monarquia podria ser una fórmula més 
eficaq que la república per a trobar una solució harmbnica al plet catali. 
Les reticencies de Cambó davant una hipotetica república espanyola 
es basaven, entre d'altres motius, en el fet que aquest nou regim seria 
castellanista i, davant d'aixo, era millor continuar intentant convencer 
els polítics monirquics i tractar amb Alfons XIII. Durant l'etapa final 
de la Dictadura I'obsessió de Francesc Cambó sera buscar una sortida 
estable a aquella situació d'excepció. Estava fo rp  preocupat també pel 
creixent desprestigi del monarca, i pel fet que s'havia convertir en un 
costum molt estes "malparlar del Rei"."4 Sembla que el mateix Cambó 
també participava d'aquest cosrum.lL5 

Una de les aportacions més noves del present relat és la localitzadó 
d'un escrit del mateix Francesc Cambó, de I'auy 1932, desconegut 
fins ara. Es tracta de la descripció de la seva actuació política durant el 

113. Carca d'Ernilio Jurioy al rnarqub dc IajTorres de Mendnza, recremri dcl rci, del 17 de fcbrcr 
de 1129. Caixa 15601 ( A P ) . ' h b é  J .  Trirci~ i G. G. QUEIFO ot LLANO, "p. cit. pagina 602. 

114. Jes;~ PABQN, q. ~it, VOL. 11, pagina 583. 
115. D m i i  Mate., rn una carta al priiodista rnonirq~iic madileny Anconio Fabit, del 25 de 

novcmbre de 1124, comencava que "Cambó habla del Rey cn rtrrninor de gran dmafrcro". Dec aqucsra 
informació al profesor Jordi Nadal Ollir. 



transcendental bienni 1930-1 931 .'16 El text inclou informacions i judicis 
notablement diferents dels que apareixeran després a les seves membries, 
escrites com sabem a I'Argentina entre 1944 i 1946. En aquest text hi ha 
molts elements nous, algunes coses no conegudes i, pel que ara ens 
interessa, una explicació ben diferent de la seva relació amb el rei. Com 
ja vaig explicar amb deteniment en un altre l l ~ c , ~ ~ ' l e s  diferencies més 
destacables entre el text de Cambó de 1932, respecte a les versions 
més o menys oficials presentades pels historiadors, basades en les 
membries de Cambó, són aquestes. 

En primer lloc, la duresa amb que tracta les responsabilitats 
polítiques que el rei havia contret en tolerar la Dictadura. Segons Cambó, 
la constitució havia estat "viola& y escarnecida, no solo por el Gobierno 
Dictatorial sino también por el mismo Rey... Elpacto entre elpueblo y la 
monarquia habia sido roto ... era notorio que, ya desde mucho antes de la 
Dictadura, el Rey se habia excedido en su ej~rcicio':"~ 

En segon Iloc, I'explicació de I'existkncia de fortes pressions militars 
sobre el rei perquk, un cop caigut el dictador, a final de gener de I'any 
1930, Francesc Cambó no formés part del nou govern, ni com a president 
ni com a ministre. Fins i tot Cambó parlari de velades amenaces al 

monarca, per part d'alguns destacats generals primoriveristes (Martínez 
Anido i Barrera) i de polítics catalans (el baró de Viver, el comte de 
Montseny i el marquks de Foronda), de donar un nou cop militar si el 
líder de la Lliga entrava en el nou govern. Així, no fou una inesperada 
malaltia, el cincer de gola descobert llavors, el que va impedir a Cambó 
jugar un paper polític de primer ordre després de la caiguda de Primo 
de Rivera, sin6 més aviat el xantatge dels militars ultres al rei. El mateix 
Cambó reconeix en aquest text que, davant aqueU ambient hostil a la seva 
persona, va considerar que el millor era esperar un cert temps. Perb que 
després, i no abans, el descobriment de la seva greu malaltiava alterar els 

116. El tu r ,  que 6s cirat n la nora 117, el vaig publivr senrer d mcu llibre Frnnrrir Combó. Enm 
& Monaryuia i la RqúbIic~ (1930-1932). Barcelona, Fdirorial Base, 2007. 

117. ídem. 
118. Algirnor exnarras de un libro inidiro del Sr Cambó mlatando ,u innruenrión rn la polirica 

erpañolo, deide lo caida de fiimo de R i b m  6ic) hatn el cdvrnimirnio de la RepúblirB, pagina 3, Fons Joan 
Esrelrich (BC). 



seus projectes polítics. Francesc Cambó havia previst i reflexionar molt 
sobre com havia d'actuar quan acabés la Dictadura: 'Pra la meva hora", 
va dir. 1 certament la malaltia li va impedir que al llarg de 1930 pogués 
ser el protagonista principal de la transició cap al regim constitucional. 
Ara bé, primer havia tingut lloc el "veto" dels rnilirars primoriveristes a 
la seva persona. 

La tercera i, tal vegada, I'aportació més nova que apareix en 
aquest text de I'any 1932 és I'explicació detallada que es fa d'una llarga 
entrevista aue va mantenir amb el rei Alfons XIII a Londres el dia 1 
d'agost de 1930. Curiosament es tracta d'una important conversa que 
el mateix Cambó, a les seves membries, ens va ocultar. Fins ara cap 
historiador no havia explicat aquest encontre que, en la meva opinió, 
va tenir una notable rellevincia política. El líder catalanista comenqa la 
seva explicació afirmant que durant la Dictadura de Primo de Rivera 
la seva animadversió envers el monarca espanyol s'havia incrementar 
notablement: "La actituddel Rty repecto a Cataluña durante todo elperiodo 
dictatorial, habia creado en m i  un sentimiento de máuima hostilidad, que 
no disimulaba en mis conuersaciones privad~sy que tuvo pública expresión 
en elpárrafo haciendo elogio del Rty de Italia, que inserté en el  libro sobre 
el Fascismo Italiano."'" En efecte, en aquell llibre Francesc Cambó havia 
volgur deixar en evidencia l'acritud política d'Alfons MI1 en comparar- 
la, sense esmentar cap nom, amb la del rei $Italia, Víctor Manuel 111. 
Per a Cambó, a Italia 'ho es produia per culpa del rei, cap dels casos que 
poden explicar ijusnficar que un poble.. . interposi ... la qiiestiú previa d'un 
canvi de regim. Ben al contrari': Segons Cambó, la monarquia a Italia 
era una institució que gaudia d'un gran prestigi i la dinastia dels Savoia 
era reconeguda com una autentica dinastia nacional. 1 si posava kmfasi 
en aixb era per a insinuar que aquesta situació era ben diferent del que 
passava a Espanya amb Alfons MI1 i els Borbó.lz0 

119. A , M I  exnocrv< h un libro (.J op. cit. pjgina 9.  Es rcfcreix al llibrc dc Camb6 Entom 
rlri FcUi ic  irairi. MEliirocionr i  cornmuri~ sobre problprnei depolitica mntempordnia, Barcelona Llibrcria 
Catalbnia,1924. 
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Ales seves memories, Cambó només explica una í'ntemsantconversa" 
que va mantenir a Londres, I'estiu de l'any 1930, amb la reina Victoria 
Euginia, la muller d'AIfons XIII. En aquella trobada la reina li havia 
manifestat la seva inquietud davant la situació &Espanya, per les campanyes 
contra el govern i contra el rkgim monirquic i es queixi amargament 
de la passivitat del govern Bereng~er.'~' Doncs bé, al rext escrit el 1932 
no s'esmenta en cap moment aquesta "interessant conversa", sinó que 
resulta que és amb el mateix rei Alfons XIII amb qui es va entrevistar 
Francesc Cambó a Londres, I'estiu del 1930. "Finida la dictadura por la 
actuación personal del Rey y entrado en finciones el Gobierno Berenguer, 
f&i requerido diferentes vecespara tener una franca explicación con el Rey. 
Sin rehuir categóricamente, f i i  difiriendo esta entrevista. Ésta no se celebró 
hasta el día 1 de julio de 1930. c..) aquella conversación tuvo lugar en el 
Hotel Claridgei, de Londres. "" 

D'aquesta manera ens trobem amb la sorpresa que el personatge 
amb qui va entrevistar-se Cambó a Londres era Alfons XIII, i no la reina 
Victoria Eugknia. 1, a més, el contingut de la conversa és forca diferent 
i, evidenrment molt més interessant. Cal tenir present que feia vuit anys 
que el monarca i el polític catalanista no tenien cap entrevista confidencial 
i que, per aixb, tenien moltes coses a dir-se. Vegem a continuació quina 
és la versió que Cambó dóna d'aquesta reunió al text de l'any 1932: 

"Hablamos de la situación política de España y yo le dije que se 
presentaba d$cily confusa, cosa muy natural después de una larga Dic- 
tadura, anadiendo que debiaprepararse a sufrir muchm contrariedadesy 
amarguras. Para mí, respondió, que he sido muchos años constitucional 
que después he sido dictatorial, y que ahora deseo ser más constitucional 
que nunca, la situación está llena de dificultades. 

Le dije que habia en España un gran movimiento de hostilidad 
contra su persona, que no se había convertido todavía en una alud 

121. Scgoiis G m h ó  la rcina l i  havia dir: "Estarnos en casa muy quejosos del Gobierno Berengurc, 
pues, csrazido formado por amigos penonales del Rey, consienre que Ir  prensa le ataque y Ir  dihrnc como 
nunca Iiabia ocurrido y, a poco que o t o  prosiga, se dará rl caso de queasícomo anrrs rdlo hablaban mal del 
Rey las que le conocían, praciro hablará riial toda el mundo.'' Francesc Cambó, Mrmlrier. o?, (ir, pagines 
433-434. 

122. Alpnoi rxnacmi de un libro (..,l. q. cit., pagina 9. 



republicana por el poco prestigio de la mayoría de los caudillos 
republicanos ypor el terror que a muchos inspiraban lar convulsiones 
quepodía traer un cambio de régimen. 

Al  hablarme de la eventualidad de un Gobierno mio, le dije que los 
resultados de la operación sufnda en el mes de mayo me descartaban por 
mucho tiempo, y le aiíado queyo no podré ni  querrégobernar nunca, 
sin que previamente se haya dado solución satüfactoria al  Problema 
Catalán; solución que encontraría dzj'icultades insuperables estando yo 
en el Gobierno. Le indiqué que considero al Sr. Alba el hombre que 
con menos dificultadesy resentimientos podría afrontary resolver aquel 
problema. 

Y entonces entramos en la parte más penosa de la conversación, 
que sólo pudo sostenerse a cama de esfuerzos constantes y mutuos de 
recíproca cortesía. 

Hablamos de lar palabras que sobre el mo del catalán dijo a Puig 
y Cadafalch al visitar la Exposición del Mueble; del otorgamiento 
real de títulos y mercedes a catalanes que no tenian más méritos que 
el de ser traidores a su tierra, del discurso reivindicando la memoria 
de Felipe V 

La conversación acabó con la ajrmación que no habían más 
probabilidades de salvar la Monarquía, que si el Rey estaba dispuesto 
a abstenerse de toda participación en las funciones degobierno. El R q  
dio la conformidad más decidida y absoluta a esta ab~tención.'~~' 

Penso que el contingut d'aquesta conversa és forca interessant ja que 
I'acritud de tots dos és forca creible. El monarca, mig penedit de la seva 
acruació, era conscient de la difícil situació en que es trobava. Cambó, 
perla seva banda, no semblava mossegar-se la Ilengua. Va retreure al rei 
el seu comportament, el va advertir de la seva impopularitat, es descarta 
com a possible president del govern i defensa I'opció de Santiago Alba 
com la rnés oportuna. 1, a més, va plantejar la solució del plet catali com 
a condició previa a qualsevol política reformadora. 



Cambó també esmenta dos sonats incidents produits a Barcelona els 
primers mesos de la Dictadura. Per una banda, recorda els successos del 
2 de desembre de 1923 quan, al retorn del viatge que els reis i Primo de 
Rivera havien fet a la Italia feixista, passaren per Barcelona. L'ocasió fou 
aprofitada per un grup de polítics catalans, entre ells molts de la Lliga 
Regionalista, per fer un darrer intent per tal que el Directori Militar 
suavitzés la seva política contraria a l'ús del catali i de la senyera. Pero el 
capiti general, Emilio Barrera, i el governador civil, el general Joaquín 
Milans del Bosch, ho impediren. Pero, a més, aquel1 mateix dia, a I'acte 
de clausura de l'Exposició del Moble, el rei manifesti a Josep Puig i 
Cadafalch, encara president de la Mancomunitat, la seva profunda 
indignació pel fer que els retols estaven redactats en catala. A l'ipat 
posterior, el dictador va fer un discurs agressiu contra el catalanisme i 
contra l'ús públic del catali, que obliga Puig a retirar-se de I'acte. Dies 
després, el 24 de desembre, Josep Puig i Cadafalch presentava la seva 
renúncia a la presidencia de la Mancomunitat de Catalunya. 1 mesos 
després, el 19 de maig del 1924, es va produir un altre incident similar. 
En el curs d'un sopar ofert en el saló de Sant Jordi de la Diputació pel 
nou president de la Mancomunitat, Alfons Sala, i en presencia dels 
nous alcaldes nomenats pel Directori, Alfons XIII improvisa un discurs 
defensant la política del dictador i va justificar "las rned2da.r que se ven 
obligados los Gobiernos a adoptar y de algunas de las cuales, como de las 
dictadas por mi predecesor Felipe Y se explota maliciosamente el recuerdo, 
ocultando que, si se adoptaron, f ie  en bien de Cataluña, por salvar a 
Cataluña': 12' 

Penso que la denúncia d'aquests fets i els rerrers de Cambó a la 
intervenció provocadora i poc hibil del rei són fo rp  rellevants. Així 
com ho és també i'al.lusió despectiva a la concessió de 'títulosy mercedes" 
als polítics catalans que més havien col.laborat amb la Dictadura. Cal 
recordar que Alfons XIII, des del comencament del segle XX, va concedir 
nombrosos títols nobiliaris a catalans que es distingien per les seves 
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escrires, cal recordar-ho, després de la Guerra Civil. És evident que, en 
el text de I'any 1932, escrir en plena República, era políricament més 
oportú denunciar I'anticardanisme d'Alfons XIII i atacar els "traidors" 
que havien col.laborat amb la Dictadura. Després, quan Cambó escrigui 
les seves Membries, seti poc convenient recordar-ho. Per altra banda, 
no deixa d'ésser curiós que, així com de I'entrevista del rei i Santiago 
Alba, celebrada a I'hotel Maurice de París el 21 de juny de 1930, rota 
la premsa espanyola en va donar una informació detallada i fins i tor 
es va fer pública una nota oficial &Alba, en canvi, no va aparkixer cap 
informació escrita d'aquesta alrra entrevista celebrada vuit dies després 
a Londres entre el rnaceix sobiri i Francesc Cambó.'2" 

Francesc Cambó va tornar a veure's dues vegades més amb el rei 
Alfons XIII abans de la caiguda de la monarquia. Sobre aquesres dues 
entrevistes també es palesen algunes diferencies significatives entre el text 
de 1932 i el que apareix en els records escrits a la postguerra. Segons 
aquests darrers, durant la primera entrevista, al febrer del 193 1 ,  el dirigent 
catalanista es va lamentar que la solució Santiago Alba hagués fracassat 
i va reiterar al rei que, a causa de la seva salut, el1 no podia assumir cap 
responsabilitat dins d'un g~vern . '~ '  Doncs bé, aquesta entrevista, al 
text cambonii de I'any 1932, apareix de manera notablement diferenr. 
Vegem que ens diu sobre la trobada amb el monarca del dia 1 1 de febrer 
del 1931: 

"Desdz el dia 1 0  de julio de 1930 no tuve ninguna comunicación 
ni directa ni indirecta con el Rey, hasta el dia en que hube de evacuar 
la consulta motivada por la caida del Gobierno Berenguer. 

Le encontré hondamentepreocupado pero razonnndofiiamente, cosa 
que no se acostumbra aproducir en él más que en los momentos d@cilej. 

128. T m b e  Ls uiriár el fet que Jesús Pabón, si b& cica d u s  vegades aquesra enrrcvisra Camb6-Al- 
fons XIII, sernpre ho fa de passadñ, sensr explicar el ~anringur de la conversa i com si aquesri no riiigués 
cap impor&ncis: "Camb6, en su próximo viaje a Londres. donde coincidiria can el Rey", i "Gilib6 (...) 
habia hablado en Loiidres con el Rgv y con el duque dc Albi': Jesús P A B ~ V ,  o?. cit., pdgincs 1078 i 1079, 
mspecrivamcnr. Pciira que, cum que Pabón va urilirzar I>original encara inldir de Icr Memdriei de C~rnbó 
per e~criure la rwa biografia i com que en aquerrcr no s'esmenra I'enrrwirra de Londres, deuria pensar que 
aquesra no havia cin~ur cap rellevbcia. Ara he, rampoc Pabán no cica en el rcu llibce I'enrrcvirta amb la 
reina Vicrbria Eugenia que sí apareix a Icr Memdrirr. 
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Me pregunta la ~ i ~ i j i c a c i ó n  del Gobierno que se debíaformary yo le 
respondo, sin vacilar, que debía ser de izquierda. Me pregunta después 
si a m i  entender debía llamar a Santiago Alba y le contesto que s i  Me 
consultósobre la conveniencia de acelerar la convocatoria de una Cortes 
Constituyentesy le contesté que no creía que nadie aceptase elpoder sin 
esta condición, añadiéndole que no eran los momentos aquellos para 
imponer si no para acepta>: 

Entonces me dice que está amargado y decepcionado y que siente a 
menudo el deseo de irse de España. Me pregunta que me parecería a 
mís i  convocase un plebiscito para que elpueblo dijese con un sí o con 
un no si había de dqar la corona. Le respondo que puedo avanzarle 
el resultado: que éste sería en una gran mayoría en el sentido de que 
d+e la corona".'30 

Aquestes rellevants qüestions, incloent-hi el pessimista estat d'inim 
del monarca i la peculiar proposta de fer un plebiscit sobre la seva 
continuitat, no apareixen esmentades a les Memdries. 1, a més, en cap 
lloc dels seus records Cambó no parla d'aquesr desig reial de sotmetre a 
~lebiscit la seva continuitat a principis de febrer del 1931. Pero tampoc 
no ho recull Jesús Pabón al seu Ilibre. En canvi, sí que ho esmenta 
Melchor Fernández Almagro, perb situa aquesta qüestió com a part de 
l'entrevista de 1'1 de julio1 del 1930, és a dir set mesos abans.13' Javier 
Tusell, si bé parla del projecte d'Alfons XIII de fer un plebiscit sobre la 
seva conrinuitat i que Cambó li va fer veure que era imprudent, tampoc 
no sap situar-lo cronolbgi~ament .~~~ 

El 14 de febrer de 1931 dimití el general Berenguer i Alfons XIII 
forqi la formació d'un govern de concentració monirquica, perb només 
accepti la presencia dels "leales a supersona". Semblava que el monarca 
no es fiava de molts dels seus antics ministres, pero també era evident 
que llavors la majoria dels polítics monirquics tampoc no tenien gaire 
confianqa en el rei. El govern, que es constituí el dia 18 de febrer sota 
la  residencia de l'inexpert almirall Juan B. Aznar, estava ple de velles 

130. AIpnor rxrractar k un libm inédito, op. d. pagina 10. 
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figures del monarquisme com el comte de Romanones, el duc de Maura, 
La Cierva, García Prieto, Bugallal, Gascón, Hoyos, el general Berenguer, 
I'almirall Rivera i el catalanista Joan Ventosa i Calvell. El govern Aznar 
representava clarament la vella política de sempre i era heterogeni i feble. 
Segons Pabón, era el pitjor dels governs possibles, ates que no tenia cap 
líder. 

La darrera conversa entre Cambó i el rei abans del 14 d'abril, que 
també s'esmenta a les Memdries, es va produir el dia 24 de febrer. Cambó 
reconeix que I'actitud d'Alfons XIII li provoca una certa perplexitat: ara el 
monarca estava forca optimista, fins i tot parlava de la possible solució 
del plet catala per la via a ~ t o n b m i c a . ' ~ ~  Aquesta última entrevista Al- 
fons XIII-Cambó s'explica d'aquesta forma en el text de I'any 1932: 

"La constitución del Gobierno Aznar tuvo buena prensa en el 
extranjero; el Rey del negro pesimismo de los primeros dzás de la 
hamitación de la crisis, pasó a un optimismo desbordante. En una 
visita protocolaria -dice el Sr. Cambó- que hube de hacerle pocas 
horas antes de salir para Barcelona, al verle tan alegre le dije que 
se hacía ilusiones si creía que la situación habia mtjorado conla 
formación del Gobierno':"* 

Aquesta replica de Cambó a I'excessiu optimisme del monarca 
tampoc no apareix a les Membries. 1, en canvi, sí que s'esmenta I'al~lusió 
a I'autonomia catalana, que s'havia inclbs com exigencia de la Lliga 
Regionalista en el programa del govern de I'almirall Aznar. Aquest fet, 
que és molt destacar per Cambó en els seus records, tampoc no és recollit 
en el text de 1932. 

Francesc Cambó justifica, en el seu text de I'any 1932, la presencia 
de la Lliga Regionalista al darrer govern de la monarquia d'una forma 
molt més clara de com ho fara anys després a les seves Memories: 

133. "El vaig rrobar vivinr cn el millor dels mons. sense idonar-re de la febleia del govern. el qual 
era la bere del seusasrenimenr. Es feliciradel fer que, finalmcnr, ror un govern Iiagués accepcar el programa 
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%te la situación, la rLligar tenia tres caminos: abstenerse; 
declararse republicana; aprovecharse de la de difiBl sitmción de la 
Monarquía para obtener para la causa de Cataluna lo que no había 
podido alcanzar hasta entonces. 

Elprimer camino era incompatible con la dignidady la historia de 
la Lliga y de sus hombres; el sepndo -declararse republirana- no 
reforzaba las garanhks que ya los socialistaf y republicanos españoles 
habian ofrecido a Cataluña, como resultado del acuerdo a que llegaron, 
después de un periodo de vacilaciones inexplicables, los republicanos 
catalanes con los directores del movimiento reuolucionario. 

Podia venir la República o no venir. Aún concediendo que las 
posibilidades de la continuación de la Monarquiafuesen mínimas, la 
,(Lligau nopodia dqar abandonada esa posibilidad; y en el caso de que 
la Monarquía hubiese subsistido, CataluHa se hubiera encontrado en 
una posición como nunca la tuvo desde la iniciación del catalanismo 
político, pues todos lospartidos, republicanosy monárquicos, se hubieran 
encontrado comprometidos en la solución satirfactoria de6 pleito de 
Cata l~ña" . '~~  

Penso que és forqa rellevant que Francesc Cambó plantegi aquesta 
disjuntiva, entre les tres possibles opcions polítiques de la Lliga 
Regionalista a I'abril del 1931. Ens trobem, sens dubte, davant d'una 
reflexió molt condicionada pel que va passar immediatament després i que 
esta redactada en to clarament justificatiu. Segons Cambó, calia aprofitar 
la feblesa dels monirquics per aconseguir fer avansar la causa autonbmica. - 
Semblava com si volgués recuperar aquel1 ve11 dilema que havia plantejat 
públicament I'any 191 9 amb el famós eslbgan accidentalista: "Monarquia?, - 
República?, Catalunya!" Ara bé, voler presentar-nos la situació del 1931 
com a similar a la del 19 19 no deixa de ser sorprenent. Així com sostenir 
que, si el govern Aznar s'hagués consolidat, la situació de Catalunya seria 
immillorable i la solució autonbmica podria haver estat una realitat. 

De I'actuació política de Francesc Cambó durant els darrers mesos de 
la monarquia cal destacar alguns fets foqa significatius. En primer Iloc, la 

135. fdem, op. cit. pagines 10-11 



seva iniciativa de crear el Centro Constitucional, una formació espanyola 
feta encara amb les pautes de la vella política que, en part, venia a recollir 
la proposta de crear un partir nou a base de la Lliga. Aquesta formació 
havia de renovar la monarquia constitucional, afeblida i desprestigiada 
després de la Dictadura, i proposava convocar unes eleccions a unes 
Corts ordinaries que fossin les que canviessin la constitució. Pero Cambó 
va muntar I'operació del Centro'Constirucional amb precipitació i a 
contracorrent, amb una notable ceguesa política, ja que era evident 
que la ciutadania comensava a creure que la monarquia constitu~a el 
gran obstacle per a la democracia i per a I'autonomia catalana. Aquest 
intent d'organitzar una nova dreta monirquica arribava massa tard i, a 
més, hi predominaven més els elements vells (mauristes i Lliga) que no 
pas la sang nova. Amb aquesta iniciativa política, i amb seva negativa a 
signar el manifest de "Al Servicio de la República", corn li havia proposat 
Ortega y Gasset, Francesc Cambó apareixia a principis de I'any 1931 
com un dels darrers defensors de la monarquia d'Alfons XIII.'36 De fet 
la imatge que llavors reflectia Francesc Cambó era ben contradictbria. 
El seu catalanisme semblava massa moderat i insuficient per a uns, perb 
continuava despertant les reticincies de rnolts altres, corn ho recollia un 
informe de l'ambaixador de Fransa a Madrid: "Son attitude a Iegard du 
problhe catalan reste tris délicate et rüque dáffaiblir son crédit wü-a-uic 
de ses anciens partisans, sans démire entiirement la méfance que beaucoup 
d'epagnolspouwent conserver a son éga~d.""~ 

No s'acostuma a recordar el fet que el ministre Juan de la Cierva no 
va ser l'únic a resistir-se fins al final a la renúncia d'Alfons XIII el dia 14 
d'abril de 193 1. També van oposar-s'hi amb vehemencia, i durant els dies 
13 i 14 d'abril, els dos mixims dirigents de la Lliga Regionalista, Joan 
Ventosa, que era llavors ministre d'Hisenda, i el mateix Francesc Cambó. 
Aquest darrer, en coneixer els resultats de les eleccions del dia 12, va fer 

136. He tractat aqucrta qüesrió al meu arride "El inrelccrual diletante y el inrnovilisra. 
L a  relaciones enrre José Ortega y Garser y Franccsc Carnb6 en los anos 1930-1931", a Manuel SuAnez 
Conrix~ (ed.), LB mlrura erpanolo de la Rertdurdción, Sñnrander, Sociedad Menénder Pelayo. 1999, pagines 
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pública una nota a la premsa espanyola sostenint que "la majoria no vol 
la reuolució, n i  la dictadura, n i  que torni el ve11 r2gim: pero sense fer cap 
proposra política concreta sobre el que calia fer.1.3s Cambó i Ventosa eren 
partidaris de resistir-se a la pressió republicana i només van desistir quan 
veieren que no podien convencer el rei Aifons XIII. Després, Francesc 
Cambó fins i rot participara en la redacció del text en que Alfons XIII 
anunciava la seva renuncia temporal a I'exercici de la sobirania 

Un nou fet unira el desrí del monarca i el del dirigent catalanista. La 
nit del 14 d'abril de 1931, Aifons XIII i Francesc Cambó abandonaren 
Madrid cap a I'exili gairebé a la mateixa hora. Mentre un anava cap al 
port de Cartagena per agafar el vaixell de guerra que el duria a Marsella, 
I'altre prenia el Sud-Exprés cap a París. A la capital francesa van tornar a 
veure's pocs dies després. Un com a exrei, l'altre com un polític derrotat. 
Francesc Cambó encara retornaria a la política activa a finals de I'any 
1932, l'exrei mai més no trepitjaria terra espanyola. 

Esmentem, tan sols de passada, les darreres trobades d'ambdós. En 
primer Iloc, la sorprenenr visita que Francesc Cambó va fer a Alfons XIII 
al cap de pocs dies d'arribar a París, trobada que fou censurada per Josep 
Pla, Joan Estelrich i Agustí Calvet, "Gaziel", el director de La Vanguardia 
per considerar-la "imprudent". A les seves Membries Cambó no parla en 
absolut de la mala impressió causada a Catalunya per aquest encontre i el 
justifica dient "vaigsentir-me en el deure de visitar-lo, precisamentperque 
era un  v e n p t  que ja nopodiafer favor~" . '~~ 

Posteriorment, Cambó va coincidir algun cop amb l'exrei a Franca, 
a Italia i a Suissa. A les seves Memdries explica que un cop el va veure de 
Iluny, a l'hotel Meurice de París, 'iol, sense un llibre, sense un  diari, sense 
una copa".'41 En opinió de Cambó, AlfonsXIII, duranr I'exili, no vasaber 
mantenir la dignitat de rei i era un personatge notablement amargat i 
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desgraciat. Al seu Dietavi explica la darrera conversa que van mantenir a 
Lausanne, ja després de la Guerra Civil, 1'1 d'octubre de 1939. Llavors 
Cambó va retreure a Aifons XlII el telegrama que havia enviar al general 
Franco, pel julio1 de 1936, demanant-li un lloc de combat per a el1 i per 
al seu fill Joan dins l'exercit que s'havia aixecat contra el regim republici. 
A la resposta justificativa de I'exrei, Soy un soldado y me dirigía a un 
soldado", Cambó li va respondre amb contundencia: óluidd wted que es 
un Rqc y un Rey no se humilla ante uno de sw súbditos."142 

Unes relacions sempre difícils i, a voltes, tenses, perb amb un final 
comú 

Francesc Cambó va adquirir un notable prestigi personal i una 
forqa política considerable, insuficient, pero, per a poder promoure les 
reformes a que aspirava. Topi amb la resistencia dels dirigents dels partits 
dinbtics, no disposats a perdre la seva situació privilegiada, i també 
amb les enormes reticencies que despertava la seva catalanirat. Cambó 
pariri, com pocs, els successius fracassos dels governs de concentració i 
del govern nacional. Comprovara de forma fefaent com estava de corcat 
aquel1 sistema polític i com uns governs hererogenis restaven totalment 
hipotecats per no tenir ni el suport popular ni el control del Parlament. 
A poc a poc, fou presoner de les dinimiques internes d'aquell sistema 
que volia reformar, i que feia aigües pertor arreu. 1 es va perdre dins 
d'un tacticisme extrem que va impedir que pogués establir una estrategia 
renovadora a llarg termini. 1, al final, la defensa del model social i polític, 
i de la mateixa monarquia, va esdevenir la seva prioritat. Malgrat aixo, 
durant molt de temps, quasi fins I'any 1930, Francesc Cambó seguia 
donant la imarge externa d'un polític renovador i audaG. 

Hem repassat les diferents etapes de les seves relacions amb el rei 
Aifons XIII. Hem vist I'evolució d'aquests vincles, des de les mútues 
reticencies existents entre el primerenc activista catalanista, que es definia 
com "no monirquic", i el jove monarca, educat com a "rei-soldat", 
carregat de prevencions davant el catalanisme. Cambó necessitava tenir 



facil accés al rei per poder-li explicar, sense filtres interessats, quins eren 
els seus autkntics projectes polítics. Perquk, per als plans reformistes 
de Cambó, Alfons XIII era un aliat absolutament necessari. Calia 
guanyar-se la seva confiansa i Cambó ho intenta més d'un cop. Aviat, 
pero, el polític catalanista experimentara prou bé la notable capacitat 
de maniobra d'aquell monarca més llest que intel.ligent i, a voltes, 
trampós. Aquel1 rei que, com reconeixien discretament bona part dels 
mateixos politics monirquics, era una persona de poc fiar. La invenció 
del verb "borbonejar", ja els primers anys del seu regnat, per descriure 
les maniobres fosques del sobira, és una palesa mostra de com actuava 
aquell cap de I'Estat. 

La iniciativa camboniana de I'iissemblea de Parlamentaris de l'any 
1917 fou realment ben audas perquk obliga Alfons XIII a escoltar-lo i a 
seguir el seu consell d'acabar amb el sistema de torn. Des de Ilavors, el 
polític catalanista va aconseguir tenir una relació relativament estreta i 
cordial amb el rei, tant quan exercia de ministre com quan actuava de líder 
de I'oposició. 1 hem vist també com, ja des de l'any 1916, la temptació 
autoritaria va apareixer com una possibilitat per sortir del bloqueig total 
d'aquell sistema polític. Santiago Alba, i fins i tot el mateix Francesc 
Cambó, es van plantejar la possibilitat del recurs a una mena de dictadura 
civil i elitista dirigida per ells, pels "millors", pels més destacats polítics 
reformadors. Pero totes aquelles cabales donaven per suposat que aquella 
situació d'excepció, aquell recurs al "cirujano de hierro", sempre gaudiria 
del vistiplau del rei Alfons XIII i del suport de "LES bayonetes". 

El protagonisme d'Alfons XIII en la crisi final del sistema és evideut. 
1 fou llavors que Cambó va experimentar en la seva persona la volubilitat 
del monarca. Si a i'octubre de 1917 els catalanistes podien dir que "elRei 
s'haportat molt be', al final del 1918 se sentien enganyats pel sobira. El 
monarca havia encoratjat Cambó a tirar endavant la solució del plet catala 
i després I'havia deixat sol davant els atacs de tots els grups monirquics. 
1, per acabar-ho d'adobar, només faltava la jugada palatina de crear la 
Unió Monirquica, que sera considerada per Cambó com una maniobra 
innoble d'Alfons XIII, que pretenia afeblir la Lliga a Catalunya a base 
de restar-li el suport de sectors conservadors i empresarials. 



Una altra mostra fefaent de la volubilitat del monarca va ser I'oferta 
de donar a Cambó un poder quasi il.limitat a canvi d'abandonar la seva 
condició de polític catalanista. Hem cobentat a bastament les raons de 
la negativa camboniana basada no sols en raons de dignitat personal i 
coherencia, sinó també en-la repercussih que aquella acceptació tindria 
en la política catalana i la manca de confianqa en el monarca, que ja 
I'havia "borbonejat" dos cops. 

Quan finalment va arribar la Dictadura, ho va fer com una 
"militarada" conservadora amb el consentiment del rei, pero sense la 
intervenció directa de cap d'aquells polítics que havien especular amb 
la necessitat d'una solució autoritaria "cosrista". 1 quan va acabar aquella 
solució extraordinaria i interina, pel gener de 1930, Francesc Cambó va 
considerar que havia arribat "el seu moqent", pero no va poder aprofitar 
I'oportunitat. En primera instincia ho va impedir el veto a la seva persona 
dels militars més ultres -era massa catlanista-, i després fou la greu 
malaltia que l'afecti. 

lgualment hem comentat la curiosa i ocultada entrevista Cambó- 
Alfons XIlI de Londres, de I'agost del 1930, narrada només pel líder 
catalanista dos anys més tard. En aque1'l escrit de conveniencia, pensat 
per ser publicat en plena etapa republicana, predominen els retrets a 
I'actuació del monarca i Cambó posa un especial emfasi a presentar- 
nos el seu perfil més catalanista i menys monarquic. 1 hem vist també 
I'esterilitat de la seva darrera operació política, la creació gran d'un partit 
espanyol de dretes, el Centro Constitucional, que no evita l'ensorrament - .  
del sistema politic i de la monarquia. En aquella conjuntura, Francesc 
Cambó ja era un polític d'un altre temps, estava realment desbordat 
per uns esdeveniments que ni havia des'itjat, ni havia previst. 1 aixb, en 
un polític que es creia genial, era tot un símptoma de decadencia. Els 
textos escrits per Francesc Cambó relatant la seva actuació política, tot 
i el seu gran interes histbric, traspuen un excés de vanitat i de creenqa 
en la seva superiorirat. Les seves Merniries ens mostren un polític altiu 
que exagera la seva capacitat d'influencia en els esdeveniments histbrics. 
El mateix Jesús Pabón esmenta, amb una certa sorpresa, que el politic 



catali "dijo una vez.. . sin mi enzrmea'ud, España no hubiera conocido la 
Segunda Rep~bl ica '~ '~~ 

Francesc Cambó respectava el rei Alfons XIII pero, amb el temps, 
acabi tenint la sensació que el monarca no acabava de combregar ni amb 
la seva persona ni amb les seves propostes i que intentava utilitzar-lo per 
a les seves maniobres. Ara bé, cal remarcar que Alfons XIII mai no li 
posi grans dificultats polítiques. Fou el mateix rei qui li faciliti l'accés 
al govern. Va ser el monarca, i no pas els polítics dinktics, qui forci la 
formació dels governs de concentració i la presencia dels caralanistes en 
el govern espanyol. 

Tots dos varen intentar, amb metodes de la vella política, solucionar 
problemes que ja eren fruit de la nova situació social espanyola i que 
exigien actituds, procediments i instruments ben diferents. Ni Francesc 
Cambó es va abellir mai a ser el líder d'una nova dreta reformista i 
democritica, com li va retreure Gaziel en 193 1, ni rampocAlfons XIII va 
ser un cap de I'Estat que actués per sobre dels partits politics i que facilités 
el trinsit a la participació democritica, com estaven fent els monarques 
dels paisos nbrdics, de la Gran Bretanya, dels Paisos Baixos o de Belgica. 
Jesús Pabón sosté que Francesc Cambó va donar sempre suport a la 
monarquia perque la considerava un brgan d'estabilitat política, enfront 
de la república, que identificava amb la revolució social. El mateix polític 
catalanista reconeixia, en plena Guerra Civil, que el1 era un pragmitic: 
yo, que no sóc mondrquic de sentiment, pero que h reflexió m'bafet ueure 
que a Espanya no hipot hauer ordre ipau seme m~narquia". '~~ 

El judici final dels historiadors Javier Tusell i Genoveva G. Queipo 
del Llano sobre Alfons XIII és realment sever: va ser un monarca que 
va intervenir massa en la política i que va cometre el gran error de 
facilitar el cop anticonstitucional de Primo de Rivera. Segons aquests 
historiadors, fins I'any 1930, el rei, amb la seva frivolitat, va enfrontar 
els dirigenrs polítics i va afavorir la crisi dels partits, amb la qual cosa 
erosioni greument el regim de la Restauració i desprestigii la monarquia. 
I després, I'any 1930, ja era massa tardper rectificar. L'opinió de Francesc 
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Cambó coincideix forqa amb el judici d'aquests historiadors. També el1 
considera que havia estar excessiu el protagonisme del rei, que era un 
home que es refiava massa de les seves habilitats i maniobres per utilitzar 
els politics a la seva voluntar, i que, a la fi, fou el principal responsable 
del seu destronament. 

És forqa contundent el retret global a Alfons XIII que ens va deixar 
Cambó a les seves Meditacions, escrites durant la Guerra Civil: 'ésta 
convenpt que és un ésser extraordinari, que val molt més que els politics 
i que sort té el pais de la seva acció personal, car sense ella, tot súniria al 
botavant ... Perd qui porta elpais al  caosfou el1 amb les seves interuencions 
imprudents, ben intenciondes sempre, pero insensates ... c..) El rei que es 
creu un geni i es posa a governar, és segur que acabara malament, i a poc 
que uisqui sera destronat. No tindra, perd, cap rem~rdimentper~u.? creura 
de bona fp que els desmtres del seu pais han vingut no per culpa de la seua 
acció, sinó per causa de la seva absincia: oh!, si el cridessin de nou, tot 
súrranjaria c..) aulípensa AlfonsXIII. '"45 Igualment el politic catalanista 
censurara al monarca el seu afany per conrear un populisme que a la fi 
resultara inoperant i conrraproduent: "hem conegut el cas dAlfons XIIZ, 
rei que volgué ésserpopular i que, en realitat, n o y u  més que abandonar 
la d ip i ta t  de quP un rei ha de revestir sempre les seues parauks i eh seus 
actes: fou popular.. . i perdé la corona. La seva mare, que mai fou popular, 
ni  intenta ésser-ho, la consolida."'46 

Pero, evidentment, la censura rnés severa que Francesc Cambó 
va Ilenqar contra Alfons XIII és la seva manca de comprensió pel que 
significava la proposta catalanista de la Lliga. Ja hem parlat de la seva 
indignació en veure com el monarca utilitzava la qüestió catalana a la seva 
conveniencia, ara incitant-lo a encapqalar un moviment per aconseguir 
I'autonomia, ara oferint-li el poder a canvi que renunciés a ser un dirigent 
catalanista. El comentari que va escriure el dia 30 de desembre de 1939 
és ben eloqüent: "El Rei don Alfons, lleuat uns mesos &entusiasme que 
tinguéper mi, no va fer mai justicia a la Lliga i a laforca renovadora i 
salvadora que hi  havia en ella. Sovintfomentd l'odi a la Lliga a Madrid i a 
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Catalunya. "."" 1 aquest menyspreu del monarca per la renovació política 
que suposava la seva proposta catalanista fou també, segons Cambó, un 
dels factors que provocaren la caiguda de la m ~ n a r q u i a . ' ~ ~  Un polític 
maurista catali, en una carta al seu dirigenr, de I'any 1918, sostenia: "El 
Rey sigue sin saber una palabra delproblema catalán yfiando en su listeza 
para engatíar a todo el mundo. '149 Fins i tot davanr el debat del projecte 
d'estatut d'autonomia catali, durant els anys de la República, Francesc 
Cambó tindri més confianca política en la capacitat de Manuel Azaíia 
que en la de l'exrei: "Esperem que l h n a  tindrd més talentque elRei ifara 
el necessari per a salvar LEstamt, cosa possible duuant les Corts a c t u ~ l s " . ' ~ ~  

Cany 1941, en coneixer la mort d'illfons XIII, Francesc Cambó 
tingué un record pietós i comprensiu dels seus defectes i les seves virruts: 
"Curiós és elque m'hapmat a mi, que mai no vaigésser un  cortesd, n i  sisquera 
un  amic del rei dtfint, i a la meva cambra de /'Hotel Ritz de Madrid i amb 
la meva personal col.laboració, fou redactat el document signat per Don 
Alfons el 14 d'abrilde 1731, en el qual es despedia d'Espanya ... Que Déu 
l'bagi perdonat i que la histdria li reconegui, a l  costat de molts defectes, un  
amor ardentper la seva patria, la qual volgué sempre servir!"15' 

Les relacions entre Alfons XiII i Francesc Cambó no foren ni facils 
ni plicides i als moments d'entesa en succeiren d'altres de gran tensió 
personal i notable desacord. Eren dos homes d'ideologies, tradicions i 
tarannis ben dispars. El rei va estar sempre més voltat de partidaris de 
la conservació que no pas dels canvis. Malgrat la seva aparenGa jove i 
dinimica, AlfonsXIII mai no s'atreví a prescindir de la "vella política", a t b  
que era aquesta la que li donava protagonisme i capacitat de maniobra. 
Enfront d'aixb, Francesc Cambó representava, inicialment, un canvi clar 
i evident cap a la "nova política" i les reformes, pero, tal vegada, aixb 
exigia un sobiri que fes més d'espectador que no pas d'actor. 

147 ídem, pagina 696. 
148. "1 Ir Monarquia uiigué per no havcr hr una renovació des de ddr que rolr renricn i padien 

rediaar =Ir homes de la Lligñ, arnb en Maun i sense en Maurá', F. Cms6, Dinon, op. cit.  pagina 696. 
149. Vcgcu J .  Tu5~1.1. i G. G. QUEIPO DE LLANO, op. d., pagina 308. 
150. Carca de Franccsc Camhó a Joan Estelrich del 4 de maig dc 1932, Fonr J .  Esrelrich (BC). 
151. F. CwoO, Dierari, op. cit., pagina 897. L r i  escrit a Nova York d 8 de man; de 1941. 



Per tot aixo, el monarca va ser reticent respecte als projectes de 
Francesc Cambó. No sols perquk no comprenia aquel1 catalanista que volia 
"refer" Espanya, sinó rambé perque considerava que el seu reformisme era 
masa aventurat i perillós. Així, Alfons XIII només cridi Cambó a Palau 
per demanar-li el seu ajut davant les situacions més conflictives. Va ser 
en els moments més greus de la crisi de sistema polític i de perill per la 
monarquia (octubre de 1917, agost de 1921 i novembre de 1922) quan 
el rei el cridi a Palau i va afalagar el líder catalanista. De fet, el monarca 
desitjava incorporar-lo a léstablishment, la "vella política", per tal que 
Cambó es comportés com els aitres dirigents monarquics. 

El recurs reiai a Cambó acabara essenr una solució conservadora 
i defensiva i el politic catalanista va caure a la trampa. Així, Cambó va 
unir la seva propia estrategia política a la sort de la mateixa monarquia. 
1 el resultat final ja el coneixem prou bé. El 14 d'abril de 1931, Alfons 
de Borbó i Francesc Cambó havien de sortir de forma precipitada de 
Madrid. " A la caiguda de la tardan-explica Cambó- "vazg veure que 
jo no tenia res afer a Espanyaper algun temp~ ' : '~~  Tots dos, el monarca 
i el líder catalanista, havien unir el seu destí polític a la causa del regim 
que acabava de caure. 

He dit. 



DISCURS DE CONTESTACIÓ 
PER 

CARLOS SECO SERRANO 



Señores académicos: 

Siempre supone una gran satisfacción asumir la representación de 
la Academia para acoger en ella a un nuevo e ilustre miembro cuando 
a ella se incorpora. 

Pero la satisfacción es mucho mayor si el que llega a nosotros es un 
viejo amigo y discípulo predilecto. 

Lo fue Borja de Riquer, del que ahora le acoge, hace ya más de 
cuarenta años. En 1958 yo me incorporé a la cátedra de Historia 
de España de la Universidad de Barcelona que acababa de obtener en 
reñidas oposiciones. Unos años después Borja se haría notar como 
uno de mis discípulos más destacados. 

Aunque Borja era muy joven - c a s i  un adolescente- abrigaba 
ya entonces criterios muy firmes sobre cuestiones esenciales: Cataluña, 
como gran amor de su vida, la exigencia de libertad en pugna con el 
régimen vigente en aquellos difíciles días; la independencia de juicio ante 
situaciones intolerables, pero insoslayables. 

Ciertamente yo no coincidía con todos sus puntos de vista, y en eso 
me alineaba junto a su ilustre padre, porque había nacido mucho antes 
que él y tenía conciencia firme de que las culpas de nuestro peculiar y 
doloroso cainismo estaban, y están, por desgracia, muy repartidas, pero 
sí coincidíamos en la divergencia de posiciones respecto a la legalidad 
entonces vigente, fruto de una guerra civil que me había marcado 
cruelmente. 

Ahora bien, es evidente que las vías paralelas no se encuentran nunca, 
y Borja y yo nos encontramos precisamente, y de forma muy positiva, 



en la disparidad de criterios respecto a situaciones y figuras de nuestra 
historia contemporánea. Una divergencia de criterios que me permitió, 
al menos a mi, enriquecer puntos de vista, matizar y afirmar criterios 

B respecto a coyunturas esenciales de nuestro pasado reciente. 

No sé quien aprendió más entonces: si Borja de su maestro o 
su maestro de Borja y sus peculiares criterios; lo indudable es que, 
sin renunciar a convicciones firmísimas que la vida y mi entorno me 
habían aportado, esas divergencias me permitieron consolidarme como 
historiador de la época contemporánea. 

Borja de Riquer entró como profesor en la nueva Universitat 
Autbnoma de Barcelona en el año 1969 y casi dos décadas más tarde, 
en julio de 1988, tuve la satisfacción de formar parte del tribunal que le 
otorgó la cátedra de Historia Contemporánea de dicho centro. 

Se ha especializado en historia del siglo XX, particularmente del 
catalanismo político y del franquismo, y entre sus muy numerosas 
publicaciones destacan su tesis doctoral Lliga Regionalista: la burgesia 
catalana i el nacionalisme (1898-1904, publicada en 1977; y su rico e 
interesante Epirtolaripolitic de Manuel Duran i Bas: correspondincia entre 
1866i 1904, de 1990, obra que obtuvo el Premi d'in~esti~ació histbrica 
de la Fundació del Congrés de la Cultura Catalana. Más recientemente 
ha publicado Identitats contempordnies. Catalunya i Espanya, de 2000, 
y "Escolta Espanya': la cuestión catalana en la época liberal, de 2001. Es 
asimismo autor de tres volúmenes diferentes, los correspondientes a la 
época franquista y a la reciente etapa autonómica, de la monumental 
Histdria de Catalunya dirigida por Pierre Vilar. Y, evidentemente, 
Borja es un notable especialista en el destacado político catalanista 
Francesc Cambó. En 1996 publicó Lültim Cambó (1936-1947). La 
dreta catalanista dauant la Guerra Civil i elprimerfianquisme obra que 
obtuvo el premio a la mejor investigación en humanidades que otorga 
la revista Serra d'Or, y últimamente Francesc Cambó. Entre la Monarquia 
i la República (1930-1931). 

Borja de Riquer es autor de casi 200 publicaciones, entre libros, 
colaboraciones en obras colectivas y artículos en revistas científicas de 
diferentes países. Y ha impartido cursos y seminarios de diversos centros 
universitarios de Francia, Italia, México, Quebec y de roda Espana. 



En cualquier caso, es para mí, como decía al principio, una enorme 
satisfacción ser el designado para acoger a Borja en nuestra Academia. 
Lo que él aporta es un caudal de estudios precisos y bien documentados 
sobre la atormentada vida contemporánea de España y concretamente 
de Cataluna. Podremos coincidir o no con sus puntos de vista; pero 
esa aportación es algo indiscutible y de extraordinario valor para la 
hist~rio~rafía actual y la historiografía por venir, y justifica plenamente su 
incorporación a esta ilustre Corporación, que muy significativamente ha 
dirigido y orientado de manera ejemplar otro Riquer: el padre de nuestro 
nuevo colega, e ilustre maestro de todos, Martín de Riquer. 
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