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Regídors regionaiístes
a la Gimnadc ¡920.
A la jila del mi^,
Cam¡)s ¡ ArltDix.
Culi i Turban
i Rafael Masó.

Joaquim de Camps i ArboiXj
de Varraiíxament
al prestí^ académic
Josep Clara

ironí del carree i-le le^l Bernardes, advocat i propiemri
rural, vincular a la pctira
noblesa, cosí del marques de
Camps, joaquim de Camps i

Arhoix (1894-1975), de qui
ara s'escaiicn el cenrenari i.lel seu naixeíiient
i els vint anys de la mort, fou un persünatf,'e
digne d'un "h(imeni>r" LICI seu aíiiic Jnsep
Pía. Vaig Ceñir rcipurlunitar L\C coneixer-ln
personalment, el novemhre ^k- 1974, en una
visita a! seu pis de la Via Aiit^iista de l\ircelona(l), i hi valg mantenir ctirrespomlencia
fins pcKs dios ahans del traspas, ocorrejíut
l'endema d'haver cnmplerc v u í t a n t a - u n
anys. En conservo la iinarye il'un Home w
gaire alt, acriu, hen documentar i defensor
deis interessos girunins a través de! setiiianari Desuno: les aigües del Ter, els trens de via
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estreta... La d'un i^ironí tieai en el rripijoc
polícic deis anys vint i trenta, i l;i LFUII LIUtatla distinfíit de la capital catalana, que un
claudica ni renuncia ais ii.leals de sempre.
De re^íidor a alcalde fu^af;
Camps i Arhoix es \'a Ilicenciar en Dret
el 1916 i exercf d'advocar, a Girona, fins al
1936. Pero, hen d'hora, deniostra l'intcres
per la cosa pública i s'atilia a la Lliga Reginnalista. Aixó tanihé explica la seva relacíó
anih el Diario de Gerona, LICI i.[ual Ion rei.lactor en cap. El 1920 va accedir, pee primera
vegaila, a rAjuntanient de Girona, com a
regidor regionalista, carree ilel qual tou desposseit per la (.lictaLlura de Primo tie Rivera,
rres anys ^.lesprés. El nou régim polític li
reporta encara d'altres c o n t r a i e m p s ; va
Revista de Girona / ni'dii. I f'S iri-ruT - KOIHT I'>''T

li;iver lie piíssiir iins dics ¡i la presó peí
fer J'hiu'LT vorat, Tany l'-J22, un acoal
numicipal irlaliu a un suí;;^eriiiicnl JL'I
Ccniív Je DepenJents Je Barcelona, i
lou nuilral pei\|ue liavia estar, cdiu a
ineinhre ile la enntraria ile Saní JcrJi,
un Jels oryanir^atiors Jel scnm'i Je les
Quaranra I lores que preJicá el pare
Bariutiieu Bareelii, L|ue l'any 1925 tou
«.lenunciar pe! .L^iu'ernaLlor civil. Mil
pessetes Je nuilta, que no pa^'a, puix
i.[ue es ileixá eniharLiai" niohles wlls.
Caitíuila la primera ilictatlura, el
1930 va presiJir el GEiEC^ i recupera la
se\M pla^a ile re,L;iJ<ír, ara coni a rei^resenrant J'Acció Catalana, parrlt al qual
s'h;ivia ailherit ainh el seu eoiupany tte
canJidatura Raiael Masi'i. Aquesta tbrmació política, ilc la qual arriba a ser el
líder a Girona, es coaliya aiiih l'Esquerra Republicana per a les cleccions
aiunicipals Je 1 9 í l . pero Camps no
repetí eoni a canJidaf, perqué honi veia
L|ue Mijíuel SantaK> era el candidat per
at,'aíar la vara d'alcalde. Tanniateix sí
que el troheni acliu, en les primeros
hores de la República, a l'hora de relievar les autorilats inon;irquii.|ues. Va tormar parr de la comissaria dele^atla de la
Generalirai. en qualitaf d'adjunt.
La derrota que va sot'rir A c c i ó
Catalana, o sii^ui, el Partif Catalanista
República, i ell personalment, en les
eleccions de 1932. convocades per a la
íormació del Parlament de Catalunya, el
portaren a canviar de formació política.
C:i)m Rovira i Vir^^ili i Caries Ti i Sunyer, inp-essá a l'Esquerra Republicana,
bo I consiilerant que les diferencies eren
sol.imcni de matís i valorant la foi\-a
electoral del partit de Macia i Companys. perqué era evident que C^amps i
Arhoix aspirava a ler carrera política.

processat, pero linalmeni \a poder passar Jel fur militar al ci\-il i obtinf^uc el
sobrescVmenr Je la causa.
Puranr el temps que íou apartat Je
la participació política, va teñir temps
Je retlexionar sobre els fets J'octubre i
arriba a escriure un Uibre per propugnar
l;i reíjencració Jel partit. Per a Camps,
la revolta «íou voljíuJa cf)blecri\'ament,
i els Jiri^ents actuaren de manJataris
(.le la voluntar rebel». Justificava que el
moment escollit peí íjovern de la Generalitar per pronunciar-se fou el mes
o]">orn'i i també el signe federal. Pero,
com a bome m o j e r a t , remarcava el
Iracas «.le la \'ioléncia com a proeeJinieni Je rebeMia popular, aconselhu'a
l'obrer perqué Jones suport al partit
J'esc|uerra i veia la Llei Je contractes Je
conreu com la clau per solucionar els
problemcs Jel camp, En el seu Jisciirs
no hi mancava la lloant^a al president
Companys i la censura a l'Estat Cátala.
Propiiíína\'a, comptat i debarut, un non
partit exempt de Jcmayótíies, disciplinat i auster. que sacrifiques el popularisme a les n e c e s s i t a t s de d i r c c c i ó , i
llangava la consigna: «deixem-nos de
ler mes de soldats i de jui^ar a i^uerres».
De Girona a Perpinya
La ,i;iierra civil, ara per mes temps,
li oterí la segona oportunitat de ser
alcalde de Girona. Va presidir la casa
de la ciutat en un període compromés i
ben ilifícil, del primer d'agttst de 1936
al 21 d'octubre del mateix any. Compromés per l'anomalia ilc la situacití
¡lolítica i difícil per la i m p o t e n c i a
d'evitar ractuació paraMela deis partits

C o m a m e m b r e destacar de
TEsqucrra. l'any 1934 enaipi,-alá la candidatura municipal que volia revalidar
la direccii» del municipi .uironí. I.a consulla liai nioli renvida, pero aquesta
vej^ada TEsquerra, sola -sense Acció
t "atalana-, no va poder superar les torces de Jrera coalij.;aJes. D'alcalJe virtual, Canips \'a baver de conloriiiar-se
ainh el papcr de líder de l'oposició.
La revoha ilel mes il'ociubre de
1934 li oferí l'oportunitat Je ser alcalde
fuya^. Enipés per les circuiiistancies, \'a
desplanar l'alcalde de la Lli^a i proclama l'Estat Chalala des del baleó de
l'AjuntameiU. La derrota immediata
Jel movimcnt suhversiu va íer que ios
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L'ii Him caricíilurii de l'cpnca

vle classe que contormaven el comité
antiteixista. Entre la f^estió municipal
tl'aquests mesos s'ha Je valorar el pav
jccte urbanísric per eliminar els carrers
estrets Jel barrí Jel MercaJal, la qual
cosa ccimporta l'enderrocamenr del
c o n v e n t J e les B e r n a r J e s , i que es
comencés a tirar a térra, també, Tesfílésia del MercaJal.
Camps i Arboix abanJona Girona
el no\'embre Je 1936. Li ofcrien l'avinentesa Je treballar a Perpinya com a
canceller LICI consolar de la Repijblica
i no vaciblii. Alia va gaudir de mes
tranquil-litar, pero és eviJenr que va
reñir altres p r o b l e m e s , p e r q u é , en
aquell d e p a r t a m e n t de frontera s'bj
movien ayents J'espionarge, .sempre
perillosos. Alia també va poJer preveure i viure intensament el Jrama i
la rraj^éJia de l'exili.
Molr abans que es projuís la sortija
massiva del gener-febrer de 1939, concrerament el 23 d'abril de 1938, Camps
i Arboix envia un memorándum al prefecto deis Pirineus Orientáis per tal de
pal-liar aquella iranédiaíZ). Hi advertía
els problemes polírics humanitaris que
comportaría la derrota republicana i hi
feia suggeriments per tal d'alleuyorir la
situació d'horrur i d'ignomínia que es
podía preveure. Parlava de la ira i la
desesperació deis ven(;iits, la qual cosa
provocarla ropresi^ilies contra els tcixistes
í desrruccions per obstaculitzar l'avan^
deis triomfadors, i del desporisme i l'odi
iiiquisitorial deis yuanyadors. 1 csbossava un pía que podrien signar Franca.
Ani^laterra i l'Espanya nacional a li que
s'ostablís una :ona neutral a la provincia
do Girona, on fos reconegut el ilror
d'asil temporal o rexrraterritorialitat
provisional.
Res no va ser ringut en compre.
Camps, que llcvat d'alguna escapada
momcntania no havia tomar a Girona.
ho va teñir mes iacil el 1939. Va perdre
el carree del consolar, poro almenys ja
era a Frani^a i hi havia fer conoixencos.
A Girona, la seva casa fou ocupada pcl
govornador militar. L'any 1940 ol Tribunal de Responsabilitats Polítiquos
dictava la resolució de confiscar-li tots
els béns, inhabilitació absoluta perpetua i estranyamonr perpetii del territori
cspanyol. Salvada la vida, pero, ell no
va perdre mai l'csperani^a. Fins i tot, en
oís dies mes tristos de la derrota francesa, dona per segura la victoria J'Anglaterra i resclaíament Jel feixisme.
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A Pcrpinyíi niatcix kindii -anih
Claudi Amccilii. i Fcrnin Cuito- cls QKÍIdans d'csiudis ¡ÍDIÍÜCS, caminnics i socials,
que es publicaren entre 1945 i 1947, i
que turen LIIIÍI de les revistes mes solides
Je l'exili. Hesprcs passa a Buenos Aires.
Pero el sen destí eni, deHniti\";niieni, un
altre. Pt;r aixo eserlvia. el 1948, a La
No.smi Rcvbia, de Mexic; «Els cxpatriats
ens heni de c o n \ ' e n c e r L|iie els que
comanden S(>n els de ilintre, i que el L|iie
nosaltres fem. tot i é.sser mcritori, nn
tindra transcendencia, o almenys no
cindra aquella L[ue nosaltres voklríem».

^eimaaarl

nattonalisla

<^c^qurr^I

r—.""••" Parlanl amb J, de Camps ¡ Arboin z.j:y--aruz.

De líder d'Acció C.VIÍÍI/ÍÍIKÍ ¡I (. iinmíi,
C^íiTii/i.s i Arl^t>ix L'.VÍÍL'VITIÍJHL' ¡yrcsidfni
del Pariii Repuhlicci Federal
Nacionalixia
de les ÍAimarques t iininincs.
udherii
a l'EsLpierrn Re¡mhlicana de
Catalunya.

Fent tasca endins
Camps i Arhoix retornii a Catalunya l'any 1949 i s'estahlía Barcelona, on
inicia una nova etapa de la scva vida
(hen i^litcrcnt de la que havia conefíut
en les hregues polítiques de Girona)
que el convertí en un nom pre-stij^iiis en
el camp Je la di\'ulyació histórica, la
publicística i el nn)n jurtVlic.
L'any 195^ \'a ohtenir el prenii
«Duran i Bas», concejit per I'lnstitut
d'Estudis Catalans, amb un cstLidi sobre
la modernitat del Dret Cátala. La seva
foto»,'rafia apare^ué a Destina, on josep
Maria Espinas glossa l'autor i l'obra
premiada. Aixo significa, per a molts
gironins, la redescoberta del personatge. Val a dir que bi bavia qui ja el
donava per mort o per peri.lut a les
torres amcricancs. El tet és que aquella
noticia va comportar certe.s sorprescs i
també algunes reaccions mesquines. El
gtwernador civil, Mazo Mcndo, punxat
pels acolits del poder, va mobilitzar-se
per donar-ne part al delegado nacional
de Información de Fet y de las jons, a
través d'una carta que deia:
" Mi querido amif^o y camarada:
Te envío un número del semanario
Destino de Barcelona, en cuya ¡xif^na 19
viene un arii'culo eloi^ioso sobre Joaquín
de Camps, que ha í)htcmdo el premio

"Duran y Bas» del "Insüntio de Esiudis
Galalans" (sic!).
Por el injonne del sujeto en cuestión
verás de quién se trata. Bien se ayudan
estos rejrresentantes a través de sus iiLsiiiuciones e instítucionitas.
AimqiíL' ahora, /lor haher heredado,
parece está en ¡yosiura "COíí.siL'Tii£ii.loríi ••, no
faltaría más sino que le hicieran oiro homenaje desde al^in periódico eclesiílstico con
tinte -'verdafiuerianii'-. por lo hien que destruyó, en la ¿poca roja, la if^lesia del Mereculal ^' el convento de (as Ben^ardas^•(3).
hli va baver també el cas d'una
altra persona del régim, \-ineulai.la a
una Ilibreria tic la Rambla, L|ue \'a
escriure una carta i.ie protesta a Destino.
No li contestaren; pero, si bagues ¡nsistit, els de la revista estaven tlecidifs a
rerirar-li el paquet que distribuía(4).
Mentre la Girona petita i captinguda mostrava encara l'odi tipie de la postguerra, en la gran ciutat hufaven aires
[ncnys enrarils c|uc ¡lermeteren L|ue
Camps i Arboix no renuncies a prossc
guir el camí. Fruir d'aquesta dedicado
tenai; toren la colla i.le Ilibres i i.ropuscles que diirant els anys cini-iLianta i seixanta va anar enllesrint i que es publicaren en el moment oportú. El catalanisnie polític, el camp i la propietat LIC
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la térra en toren els grans proiagonistes.
La seva ta.sca tle publicista resiá c^alesa a
Destino, Ei (.Jihivudor MníL'nio o I ¡i.síoría
y Vida. Publica també biiigralies a la
t jTíin Enciclolxdia Cataluña i treballs mes
espeeialii:ais a Revista de Deirc/io ComparíuJo o Revista jurídica de i.'ittüluña. Va
teñir teíiips de guanyar premis ais jocs
Floráis de la Llengua C'atalana, de ter
traduccions coni la del Ilihre ;.lel marqués de Custine, Ríisia, ayer como hoy
(Oesrino, 195Í) i de mantenir el contacte amb els bons amics gironins: Pompeu Pascual, Laurea Dalmau, Josep M.
Dalmau, i d'altres de la Bisbal o d'Olot.
En LUia carta del 20 i,!e maig de
1955, ai.lre(;ada a Miquel Santaló, a
Mexic, pinfava així la \*ida propia i la
del p:\\s: Seff,uim entre l'enuig i la crisi.
E'una L'nccii^'aní'Se amh í'íiíira, bon xic
escepiics, nusos íril'ÍKs/ons per l'immediat, períi sense que vulf^ui dir que hciffm
perdui la fe i e¡ corat^e, ni l'esperan^-a.
Tot aixíi, en el fons, i malfirai la jai^ana,
és una embci de can^^ei, no iio oblidem.
Recordaní la historia del país s arriba a la
amclusió que seinpre ací les coses i les
in.stítucioji.s i'iiien a precari i que la interiníííii és un jacttir permanent de ¡a riostra
e.visíencía poiítica. Ens queda de jer tasca
endins, de cimvuire am/i amics dilecle.s,
(í'em/jorraíxar-nos de panieísjne en contacte amb la naiuralesa i de fruir de tots,
íois els ,Í;USÍO.S i reíjiisíos deis nosíre.s eoslum.s. / tot així ja dona un sentil id viurc,
encara que si^jiti un ou-sí en el deseri i que
hom se sentí un xic exiliai es/íiriiuci/jnent.
Un valor en ali^a
Tanmaleix. en coniacie !rei.]íient
amb la natura, a la finca de Canet de la
Tallada, la qual li Kiu retornada el
1952, on pogué fcr de pagés, Camps i
Arboix va mantenir la il-lusió i l'energia suficienr i necessaria per treballar
per al país. Fou un valor en alt^a i un
bonic indispensable en els cercles cul-
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runils h;l^c^-•lll^in^. í:l rccinicixcnicnl
públic, d'nltni h;iiul;i, ií (oii ratificar el
1964, quan fon clc^it ]">f(jsii.icni ilc la
Societat Catalana (.J'EstLnii.s JuríJics,
Economics i Socials, filial Je l'lnstitiir
J'EstuJi.s C'atalaiis. Jistinció a la qual
aíc^í, Tany 1967, el iiDnicnanienr de
memhre ile TAcadéniia Je jurisprikleneia i Leí^ishició tle Barcelona. En aquella neasiií va rehíe el supon il'una figura destacada LIC- l'Esf^lésia, coni era el
iloctor Niircí.s JLilxiny, alcshores bishe
de Girona, qui -el 9 de niaiti de 1967li féu saber aquesta determinació;
¡^islin^l íiinic;
Enami que an (sic!) rcircLs, unes ¡leircs ¡x-r amiL'star la seva atenta carta de 3
de mar<;, en la que m'assabentava que
havta sií^ui fnoposat per succcir en
rAcíiííemía de ]iiris¡nudencia i Le¡íislació
de Barceííijifi ni senyin- Maspoti.s i An^lascü, per si voiia o/er/r-li el mcu voi.
EJI! plan cumunicar-li
que. en
aquesi matcix correu. envin al Sr. Presideni de I'Academia, en sobre dos, el
mcu víK a javtn seu, ja que em sera
impossihle assistir a la juma del pn>per
dia 12 deis conemsi5).
Cerlament: el fiscal Mazo Mcndo
ho havia rcnuir inolts anys abans,
Camps i Arboix era un personatjíe a
reñir en compre i que pinlia rcbre
atihesions Je molts cantons. La imaffíe
del JDve arrauxat, que lleí;;! a la dirona deis anys 20 i 30, lou aniplianieni
supeniJa per la de Tbonie assenyat,
representant L^enuí' del catalanisme
jurídic -cal recordar la seva panicipació en les tasques or^anitzatives del 11
Contírés Jurídic C á t a l a del 1 9 7 1 - .
amh que es proieciá, de l'^arcelona
esranl, Jesprés de tornar de l'exiliJ o s c p C l a r a es hJMoriadnr
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Com fl mostra signi^cativa del pensamenl i i'esiií de Camps í Arboix,
reprodüimaquestartickapaTegutü La Pultlicitatelííw 15 d'agoside 1929.

El procés de Vesperit ^ironí
Si el principi que la humanitat marxa
inevitablement vcrs el pw^rtís ha d'csser
admes, Tesperit Je la ciutadania girunina no
pudra ésser una excepció. Es indubtable,
pern, que aquella marxa, sovinr d'una
lamentable lentitud, es eiux:asions deturada
per una mena de letargía d'efectes nocius
per les animes de ciutats i pobles. D'aquf

inquietuds de formació d'un estat de consciencia particidari,sta, que ofcría a
l'esyuarJ visinns novíssimes, ohrí pas a la
introdúcelo de la cultura catalana en creixcn^a i estructura els niiclis d'avantpuarda
política: que operaren amb notable eficácia i honradesa. El moviment, fonamentalment sentimental, demolía els corcats
prestigis, demolía les velles concuderiva una conseqiiencia que harpiscéncies, demolía tares
monítza el principi amb la reasocials inveterades. Era iin
litat, així el fenunicn és de
moviment sembrador de
vegaJes insensible, jx-r hé
• ^ ^ • ^ ^ l ^
neguirs i d'efectes purifique aquells períodes de
cadors, prou vigorós per
letarjjia no son precisa^^^^
a nodrir el nou esperit
ment de passivitat ni
que sorgia porent,
d'ineficácia; com a
com els sembrats espiPhivern en conrea
gats a puma de primadesolar, una viralitat
vera.
formidable prepara els
Ara,
després
espiéis imminents i la
d'una reposada i segura
pR\lit;a tniitada.
digestió; després d'una
Així a Girona la
clara i fecunda experienperlk>ngaciú de Tensopicia; després d'un destriamenr col-lectiu ha estat la
menr inequívoc deis dogmes
consetiüencia fatal de l'esgoiuturs. l'esperít ciutada ha reatamenc derivar de les proeses
litat
la seva evolució definitiva.
de les Iluites napoleoniques.
La
nostra
térra podrá comptar-hi,
L'csfor^ esmer^at i la possessió satisíeta
d'uns llorers retrets amb massa frcqii^ncia. perqué la depuracii') ha estat feta a conscienhan coincidit amb un |ieríix,ie de total ina- cia pcls temps que no passen en va; potirá
petencia ideológica, d'inrensa depauperado comptar-hi, perqué cal dir d'una vegada
de l'esperir pairal. Malgrar (.raquesra aparenr -com al scu temps baurem de repetir
desolació, com l'erm Icndit per la relia ampliant- que a Girona, que a les capitals
tallant, Girona es disposava a rebre la llavor de provincia catalanes, fent excepció de
de la catalana renaixeni;a i creixia en el seu Barcelona, és on la Iluita esdevé mes aspra,
das la mes alta, la niés continuada, la mes mes aferrissada; per rant, mes meritoria. És
valuosa florida cultural de Catalunya, així perqué és on la resistencia és mes forta i
excepció tibligada de la que ufanosamenr
on els perills rcnen un caire mes personal,
poncellava en el clos barceloní.
En rors els ordres la meramorfost
Al comen^ament del noucents, mal- coneixia el tarannar gironf i de temps hi
grat del camí l'er i la collita recollída, ha perdut contacte, avui ja no el coneixel'esperit gironí dormía; les inquietuds ría. Es notablemenr mes liberal, mes
novíssimes passaven damunt d'ell i agita- inquiet, mes nostre.
ven solamenr algunes plantes escollides.
Es dirá que el míracle és fill solamcnt
Pero la nieramodosi interna anava mar- d'aquella marxa fatal, vers el progrés; que
cant les etapes de les grans renovacions. és producte solament del nou temps. El
Aquest corrent que sorollava les conscíen- que tal díguí s'errará: el míracle és l'ohra
cies i s'ínfíltrava endintre endíntre de íonamental del temps, és ciar, pero amarar
l'aníma gironina. era d'ideologia cátala- d'un dolí d'espírítualitat, influít profiíndanesca dípositaria deis maxims estímuls, ment per una ideología.
perqué era la saba mateíxa que muntava
de les entranyes de la térra. Les primeres
Joaquim de Camps i Arboix.
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