El document del mes de desembre de l’AMR
número 12/2014

Un Nadal des de Nova York
Postal nadalenca de Francesc Cambó a Pere Rahola Molinas

Dades arxivístiques del document
CAT AMR 13.5 Fons Pere Rahola Molinas, Postal de nadal enviada per Francesc Cambó a
Pere Rahola Molinas des de la ciutat de Nova York, 20 de desembre de 1940. Anglès.
Història arxivística
La poca documentació ingressada del fons del polític rosinc Pere Rahola Molinas va ser
donada pel matrimoni Bàrbara Díaz Rahola i Germán Martínez Arroyo a l’alcalde Carles
Pàramo Ponsetí, el qual féu arribar tot allò donat a l’AMR. Cal dir, però, que la gran part
del fons encara és conservada per la mateixa família.
Contingut
La postal enviada per Francesc Cambó des del seu exili a Nova York el 20 de desembre
de 1940 a Pere Rahola, en aquell temps encara exiliat en terres italianes, és ben
concisa, potser una mostra dels temps difícils que vivia el polític català lluny de casa. El
mateix Cambó va definir aquella estada als Estats Units com “l’etapa més negra i més
trista de la meva vida”. Les paraules impreses a la postal ja deurien fer el fet per felicitar
el seu gran amic rosinc.

Context
La relació de Francesc Cambó (Verges, 2 de setembre de 1876 - Buenos Aires, 30 d'abril
de 1947) amb Roses va íntimament lligada a la seva amistat amb el polític rosinc Pere
Rahola Molinas (Roses, 16 de juliol 1877 - Barcelona, 1956). La seva relació va
començar a ser molt estreta des de l’Institut a Figueres. A partir d’aleshores la seva
relació va continuar tan a nivell social, com sobretot a nivell polític amb la seva
vinculació a la Lliga Regionalista, per la qual van arribar a ocupar carteres ministerials.
Un altre persona a tenir en compte per entendre la relació de Cambó amb Roses és
l’escriptor Josep Pla. L’any 1927 Pla entra a treballar a La Veu de Catalunya i comença a
tenir una relació de mecenatge amb el polític català. En aquells moments Mercè Mallol
Codina, filla d’un metge barceloní que estiuejava la vila de Roses, tenia una estreta
amistat amb l’escriptor i els va presentar. A partir d’aleshores, la vida de Mallol i Cambó
no se separaria. El 1929, quan ella tenia 29 anys i ell de 53, van tenir una filla fora del
matrimoni, Helena.
Poc o res se sap de la seva relació durant els anys de la II República. És de suposar que
deurien continuar la seva unió extramatrimonial pel nexe de la seva filla Helena. Un fet
que denota la seva proximitat durant aquesta etapa és el nom de la casa d’estiueig de la
família Mallol a Roses. Amb el pas del temps el record d’en Cambó no s’ha esborrat, i
precisament per aquest motiu, uns en diuen la casa Mallol i d’altres la casa Cambó. Una
figura de pes a la Catalunya del primer terç del segle XX com el polític de Verges no
podia passar inadvertida a la població. La casa Mallol, d’estil modernista, va ser
construida l’any 1906 pel mestre de cases Joan Marés i Marés. Per desgràcia, i a
diferència de la Casa Mallol, la finca del receptor de la postal, la casa Rahola no ha
arribat als nostres dies per l’especulació urbanística dels anys vuitanta.

Imatge del sud de Central Park impresa a la postal rebuda per Pere Rahola

Amb l’esclat de la Guerra Civil, Francesc Cambó es va exiliar primer a París, i un cop
acabada la guerra, a Suïssa, on hi havia la seva amistançada Mercè i la seva filla Helena.
Des del país helvetic van marxar cap als Estats Units on, segons ell mateix, va viure
l’etapa més difícil i trista de la seva trajectòria vital. Aquell any 1940 va fer un periple
des de la costa oest a l’est dels EUA. Pel contingut de la postal enviada a Pere Rahola
Molinas, el Nadal de 1940 era a Nova York. La seva estada a l’anomenada capital del
món va durar fins el mes de març de l’any 1941, moment en què emprengueren el seu
nou destí d’exili a l’Argentina.
El 1945, tres anys i escaig després d’arribar a l’Argentina, Cambó i Mallol es van casar a
la catedral metropolitana de Buenos Aires, quan ja portaven prop de vint anys de
convivència. Disset anys després, en contraure matrimoni, es va legitimar el llinatge
Cambó i els pertinents drets hereditaris de la seva filla. El 1947 el polític català moriria a
la capital argentina.
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