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Mallol, Cambó, Mallol, Cambó, Mallol...
El traspàs de la senyora Helena Cambó Mallol

Dades arxivístiques
CAT AMR 13.5. Fons Pere Rahola Molinas, sèrie Correspondència. Carta d'Helena
Cambó Mallol. Sense datar. Català.
CAT AMR 13.5. Fons Pere Rahola Molinas, sèrie Esqueles. Esquela de Francesc Cambó.
1947. Català.
Història arxivística
El fons del polític rosinc Pere Rahola Molinas va ser donat pel matrimoni format per la
senyora Bàrbara Díaz Rahola i el seu marit Germán Martínez Arroyo a l’alcalde Carles
Pàramo Ponsetí, el qual el féu arribar a l’Arxiu Municipal. De fet, es tractava d'una part
molt petita de l'arxiu familiar, atès que la major part del fons encara és conservada per la
mateixa família. Seria idoni que algun dia tot el fons passi a conservar-se a l'AMR per la
seva importància per a la història de Roses i de Catalunya.
Contingut
La carta manuscrita per Helena Cambó Mallol aprofita una targeta de felicitació de
Nadal, de caràcter religiós. Malgrat que desconeixem el seu destinatari, el seu contingut
s'inscriu totalment en l'àmbit particular i d'estricta cortesia social. Sabent que Helena
Cambó Mallol es casà amb l'advocat Ramon Guardans Vallès (Reus, 1919 – Barcelona,
2007) l'any 1951 a Buenos Aires, la carta ha de ser datada en un moment una mica
posterior, però dins la dècada de 1950.

Context
El proppassat divendres 22 de gener va morir la senyora Helena Cambó Mallol, filla de
l'eminent polític i mecenes cultural Francesc Cambó Batlle i de Mercè Mallol Codina.
Nascuda el 24 de setembre de 1929 a Zuric, tenia 91 anys. Casada, com s'ha dit, amb
Ramon Guardans, tingué catorze fills. Exercí de mecenes cultural amb la continuació de
la tasca iniciada pel seu pare al capdavant, entre d'altres, de la col·lecció de Bernat
Metge i la creació de la Fundació Institut Cambó.
La seva vinculació amb Roses prové de la mà del seu avi matern, el doctor Joan Mallol
Pedrosa, que es féu bastir un magnífic habitatge modernista l'any 1906. Situat davant de
la plaça de Catalunya, l'any 1979 fou adquirit per l'ajuntament de Roses i actualment
n'és la seva seu consistorial noble. El doctor Mallol, com relatava a les seves memòries
el períodista Manuel Ibàñez Escofet, era oriund de Cadaqués, on el seu pare exercia de
paleta. La maledicència popular contava que, enriquit, no volgué establir la seva
residència d'estiueig al poble on era conegut no com a metge, sinó com a fill d'un paleta
i, per aquesta raó, trià Roses, una població que tenia una important colònia de culs
blancs de molta anomenada. La nostra població hi guanyà un magnífic casalot, elegant i
ostentós, que conformava, juntament amb els altres habitatges burgesos de la primera
línia marítima, un conjunt destacable.

L'esquela de Francesc Cambó

Encara no fa gaires anys hi havia qui recordava les passejades de Francesc Cambó tot
festejant la filla del metge de Barcelona i, posteriorment, els estius d'infància de la filla
d'ambdós, l'Helena. En tot cas, Helena Cambó Mallol ha estat una baula que connectava
Roses amb la política i la cultura nacional de primer nivell.
Més informació
https://ca.wikipedia.org/wiki/Helena_Camb%C3%B3_i_Mallol
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