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nota iniciaL

Antoni MontserrAt 
Secretari de la Societat Catalana d’Economia 2012-2020

Aquesta obra, publicada per l'IEC en format virtual per primer cop en edició crítica, 
ha estat promoguda per un equip de la Societat Catalana d'Economia i parteix d'una 
localització de l'original a Boston per part d'Alfons Almendros. El text de Vidal i Guardiola 
ha estat digitalitzat pels serveis de l'IEC, el qual ha proporcionat el corresponent ISBN.

El text original redactat en dos moments de 1944 fou distribuït a Montevideo el 1945 
entre els socis del Consejo Permanente de Asociaciones Americanas de Comercio y Producción. 

Tota la tasca ha estat encapçalada per Xavier Farriols, vocal de la Junta de Govern de la 
Societat Catalana d’Economia. Agraïm la col·laboració d'Alfons Almendros, Francesc Artal, 
Frederic Ribas i Joan Tugores, així com la introducció del descendent de Miquel Vidal i 
Guardiola, Alex Barnils Vidal.
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de BerLÍn a cascais

Alex BArnils i VidAl 
Escriptor

Els trens el van portar a través de França i Suïssa per, després de Basilea i d’algunes 
parades en territori alemany, arribar finalment a Berlín. Portava equipatge per a una 
estança llarga: algú li havia dit que tres anys era el mínim per a treure veritable profit 
de l’experiència. El que és segur és que parlar l’idioma li permetria anar per feina des del 
primer dia. 

Berlín, embolcallada per l’estranya calma dels anys previs a la Gran Guerra, s’assemblava 
encara a la resta de ciutats alemanyes. La metròpoli s’estenia massa per tenir un sol centre: 
la Kurfürstendamm ho era per a alguns, la Potsdamer Platz per a d’altres i la Friedrichstrasse 
amb la Leipziger Strasse ho era per a Stefan Zweig. Tothom coincidia, això sí, en la importància 
d’Unter den Linden, per a molts el veritable centre. 

Aquest bulevard es convertia, una vegada cada mes, en escenari d’una imponent 
desfilada protagonitzada pel kàiser Guillem II. Poques coses agradaven més als berlinesos 
d’aleshores com aquella mena d’esdeveniments. El nostre estudiant sabia que amb assistir-
hi una vegada n’hi hauria prou; havia d’escriure la seva primera crònica per a un setmanari 
de Barcelona i allà segur que hi trobaria suficients elements. 

Tenia la seva residència a Charlottenburg. A la seva cambra, sobre la taula, hi tenia llibres, 
guies i apunts acumulats. L’il·legible Sartor Resartus de Thomas Carlyle, algun llibre de 
D’Annunzio i algun altre de Kant en els seus idiomes originals ocupaven la part superior de 
tres columnes de llibres. De les guies, la Baedeker era la que tenia oberta i subratllada. Els 
apunts estaven coronats per una sèrie de tractats especialitzats –Phillipowich, Schmoller i 
Conrad– que li resultaven molt útils de cara a les classes. 

Amb el que imposava saber que compartiria pàgines amb el mateix Joan Maragall, 
aquella primera crònica, escrita des d’un Berlín que era vell i nou al mateix temps, feia 
referència, és clar, al kàiser. Entre novembre i desembre d’aquell 1907 n’escriuria una sèrie 
que, ben apresa la pauta alemanya del pla militar Schlieffen, pronosticava la Gran Guerra i 
fins i tot la que va venir després. 

La universitat, del segle XVIII i situada a la Unter den Linden, acollia un gran nombre 
d’estudiants quan ell hi va ser. Per les seves aules hi havien passat ni més ni menys que 
Schopenhauer, Hegel, Marx i Engels. Uns anys després de ser-hi ell, entre les dues guerres 
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mundials, hi passarien estudiants més incendiaris; en comptes de llegir els llibres els farien 
cremar davant mateix de la universitat. Però encara quedava un temps per a tot allò. Ara, ell, 
s’havia d’enfrontar a un programa d’assignatures intens i variat: teoria general de l’economia, 
història econòmica, economia pràctica, hisenda, estadística, diner i crèdit, política social, 
política agrària i industrial, sistema colonial, socialisme i administració. 

Tenia bona relació amb els seus professors, especialment amb Adolph Wagner. Wagner 
impartia política social i també un seminari amb treball de camp, com el que els va portar a 
la Berliner Gewerkschaftshaus i a d’altres organitzacions obreres socialistes. Admirava també 
el professor Schmoller. Wagner i Schmoller tenien molt prestigi i no era fàcil entrar en els 
seus seminaris: tots dos eren especialment rigorosos en les admissions. 

El seminari s’ubicava en un edifici de la Dorotheenstrasse, rere la universitat. L’alumne 
visitava privadament el seu professor i es posava d’acord amb ell sobre un treball determinat. 
Aquells exercicis eren independents a les tasques universitàries i permetien a l’alumne 
una participació científica. El sistema de seminaris estava considerat superior, en termes 
pedagògics, al sistema universitari simple. Aquell era fonamentalment el motiu pel qual ell 
es trobava estudiant a Berlín. 

En aquella ciutat s’hi podia viure amb pocs diners. Arreu es servien menús econòmics 
per als estudiants. Stefan Zweig, que hi havia estudiat cap a 1901, defineix, però, el menjar 
d’insípid i el cafè elaborat amb pocs grans, resultat de la política estalviadora de Prússia 
segons ell. Eugeni Xammar, que s’hi va instal·lar als anys vint, parla igual de malament del 
cafè. Diu que si en volies un de veritat havies de pagar-lo molt car. 

L’estudiant que ens ocupa va conèixer la seva primera esposa, Minna Schuhmacher, a 
Colònia. Minna provenia d’una bona família jueva de la ciutat i era filla d’un professor 
seu. El de Barcelona va passar allà el darrer any dels tres que va durar la seva estada a 
Alemanya, comptant una temporada a Bonn per complementar els estudis de Berlín. A 
Colònia hi va realitzar treballs a l’administració municipal com a part pràctica de la carrera. 
Després mantindria el contacte amb Berlín i Alemanya fins almenys 1936, ja amb Hitler al 
poder. La seva vinculació amb el país, per tant, s’allargaria al voltant d’uns trenta anys. De 
fet, per unes causes o altres va passar a l’estranger gran part de la seva vida. 

Un dia va rebre una carta de Francesc Cambó. Li anunciava el seu imminent viatge a 
Alemanya. L’objectiu del polític era estudiar detalladament l’organització i el funcionament 
dels serveis municipals de tres ciutats tan importants com Frankfurt, Munic i Berlín. Li 
demanava si el volia acompanyar i fer d’intèrpret. Ell li va respondre de seguida, dient-li que 
seria un honor prestar-li aquell servei. En aquell moment començava una profitosa relació 
entre tots dos que s’allargaria quaranta anys. Segons diu Cambó a les seves memòries, 
aquell jove català que li va ser tan útil, parlava l’alemany gairebé com a llengua pròpia. 
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Finalitzada la seva tesi doctoral, va presentar-la a Madrid i allà es va doctorar com manaven 
les regles de l’època. Tenia només vint-i-tres anys. De nou a Barcelona, es va presentar 
per a una vacant de cap de secció d’hisenda de l’Ajuntament, que havia quedat lliure. Va 
aconseguir la plaça, però va haver d’esperar un any per exercir-la, ja que consideraven que 
tot i ser el més apte encara era massa jove. 

Pel seu domini de l’alemany i pels seus coneixements en matèria d’economia, resultaria 
decisiu per a les negociacions i la consolidació de la companyia CHADE, on faria de secretari 
del consell d’administració, amb Cambó de president. Quan després va començar a impartir 
classes d’economia política a la Universitat de Barcelona, que era exactament la mateixa 
assignatura que li havia donat Flores de Lemus abans de marxar a Alemanya, es tancava un 
cercle: va ser aquest professor qui va recomanar-li que anés a estudiar a Alemanya quan va 
saber que parlava l’idioma.

Sempre vinculat a la Lliga, arribaria a ser diputat al Parlament de Catalunya i al de Madrid. 
Els seus discursos eren molt temuts pels seus adversaris polítics. Josep Pla, que escrivia en 
els anys de la Segona República cròniques polítiques des de la capital espanyola, elogiava 
en alguns dels seus textos les intervencions d’ell al Congrés. 

Quan va començar la Guerra Civil va fugir a temps de Barcelona, però va deixar enrere dos 
cognoms amb massa pes polític, i el seu germà petit va pagar-ho amb la vida. A la segona 
planta d’un edifici del carrer Guillem Tell, tocant a la plaça Molina, tot estava disposat per 
al sopar quan van aparèixer dos pistolers ben armats, van registrar la casa i se’l van endur. 
Ell, intuint perfectament el seu destí, només va tenir temps de dir a la seva dona que no es 
veurien més. Aquell a qui anaven a assassinar no només no tenia res a veure amb la política 
sinó que com a home de negocis havia resultat més aviat desafortunat. 

El nostre home, que no tornaria a trepitjar el seu país fins molts anys després, es va casar 
per segona vegada ja als Estats Units, amb una dona austríaca, també jueva: Adrienne Junger. 
Abans d’establir-se a Nova York encara va passar per Berlín i diverses capitals europees i 
després per Cuba i Mèxic. Però és als Estats Units on passa els darrers anys de la Segona 
Guerra, uns moments que per força l’havien d’interessar com a economista ja que, entre 
altres coses, presenciava el naixement del nou ordre econòmic mundial amb els Acords de 
Bretton Woods. 

La mort li va arribar estant de nou a Europa, a la seva finca portuguesa de Cascais, on 
hi duia uns anys instal·lat amb la seva segona dona. Feia poc més d’un mes que el soldat 
Conrad Schumann havia saltat el filat que començava a separar la ciutat de Berlín i el 
fotògraf Peter Leibing captava una de les fotografies per al segle XX. Possiblement va morir 
coneixedor del destí de la ciutat que l’havia fascinat quan tenia només vint anys. Moria als 
setanta-quatre. 
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miqueL VidaL i GuardioLa, 
L’economista cosmopoLita i eL traductor estratèGic

Alfons AlMendros

Tot i que Francesc Cambó en una conferència feta el 6 de gener de 1923, i que va ser 
recollida pel diari La Veu de Catalunya, es va pronunciar com a contrari a la independència 
de Catalunya, al mateix temps, a les mateixes hores, el seu economista de confiança, Miquel 
Vidal i Guardiola havia començat a organitzar un equip de col·laboradors al despatx cambonià 
de Via Laietana 30: advocats, bibliotecàries, traductors, empresaris, etc. L’objectiu d’aquest 
equip, liderat pel mateix Miquel Vidal i Guardiola, era determinar amb els coneixements 
econòmics i empresarials de l’època si aquesta independència era possible.

Part d’aquesta documentació va ser inserida a les 562 carpetes de l’«Arxiu de D. F. 
Cambó» que va quedar dipositat en uns primers anys a la Biblioteca del Foment del Treball 
sota la cura excel·lent de la bibliotecària Nuria Sardà i després es van traslladar al domicili 
cambonià ja esmentat, a Via Laietana 30.

Tot i tenir aquestes opinions negatives en públic sobre la independència, Cambó no 
només no va abandonar el tema sinó que sorprenentment va dedicar molts diners i moltes 
hores pagades dels seus col·laboradors per aprofundir la qüestió de la viabilitat econòmica 
de la independència de Catalunya.

Tots aquests treballs han arribat als nostres dies recollits a la carpeta: «La posició 
econòmica de Catalunya enfront de la resta d’Espanya (1931) / Podria sostenir-se 
Catalunya?» III – 3/E de l’Arxiu de D. F. Cambó que ja hem esmentat.

El líder del grup de col·laboradors cambonians que es va ocupar de documentar 
la possible viabilitat econòmica de la independència va ser Miquel Vidal i Guardiola, 
economista de formació acadèmica que ha estat profundament estudiat per l’economista 
i historiador del pensament econòmic a Catalunya Frederic Ribas i Massana.

Cal destacar un domini extraordinari de l’idioma alemany (la seva primera dona va 
ser alemanya i la segona austríaca), cosa que li va permetre fer de traductor i a més 
d’assessor jurídic i econòmic en les estratègiques converses entre Francesc Cambó, 
Walther Rathenau, fundador i president de l’AEG alemanya i Daniel Heinemann, home de 
confiança de Rathenau.
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Arran d’aquestes converses l’avui diríem multinacional alemanya DUEG, amb interessos 
hidroelèctrics a l’Argentina, Xile i Uruguai, per tal d’evitar la confiscació per part dels 
aliats guanyadors de la Primera Guerra Mundial es va transformar en la CHADE (Compañía 
Hispanoamericana de Electricidad). Cambó, primer conseller delegat i després president, 
va esdevenir multimilionari i una de les vint persones més importants de la indústria 
hidroelèctrica mundial inclosos els Estats Units.

Tornant als treballs d’anàlisi de l’economia catalana per tal d’esbrinar si el Principat 
podria esdevenir un país independent trobem que Vidal i Guardiola i els seus analistes 
puntualitzen que Catalunya és una de les regions d’agricultura intensiva, tot i que la 
indústria tèxtil està molt bé implantada, i hi ha una naixent indústria química, l’atenció 
dels estudis  se centra a l’agricultura per ser Catalunya als anys 20 i 30 un país de PIB 
predominantment agrícola.

Quatre productes centren l’atenció dels documentalistes dirigits per Vidal i Guardiola: 
carn, blat, tabac i sucre, dels quals examinen xifres de producció i consum. Tot i tenir una 
gran força productora, les importacions d’aquests productes arriben a quatre-cents milions 
de pessetes de l’època.

La classe I de l’Aranzel Cambó (1922), recorda Vidal i Guardiola, tractava de col·locar els 
possibles superàvits de producció en relació amb el consum del país.

L’any 1931, Catalunya importa 1.200.000 tones de carbons minerals a un preu mig de 89 
pessetes la tona, sumant 106 milions de pessetes de l’època.

Pel que fa als derivats del petroli la producció catalana és nul·la, però el consum era 
importantíssim. El 1931 va arribar als 514.815.000 litres i el preu mig va ser de 0,60 
pessetes litre.

No hi havia refineries a Catalunya, les matèries petrolíferes entren al Principat ja 
refinades. Per tant, no podem prendre per base el preu d’origen de la matèria en brut. El 
cost pujava a 308.859.001 pessetes d’aquell temps. El consum de Catalunya representava 
el 25% del total d’Espanya.

Catalunya feia un gran consum de cotó encara que la seva major part sortia de la nostra 
terra un cop elaborat. El 1930 la importació va pujar als 97 milions de quilos. El 1931 a 
91,5. Aquestes xifres representen uns 200 milions de pessetes anuals.

El consum de llana era de 10.270.000 quilos. La producció llanera de Catalunya sumava 
746.081 quilos.

Pel que fa a la seda artificial la producció catalana va representar el 1930: 2.700 tones i 
3.234 d’importacions, el 1931: 2.850 de producció i 2. 050 d’importacions; el 1932:  3.120 
de producció i 2880 d’importacions.

La maquinària excepte la tèxtil va tota fora de Catalunya.
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A la carpeta III – 3/E també es recollien opinions favorables i contràries a la independència 
de Catalunya de destacades personalitats. Opinions que en molts casos havien estat 
demanades pel mateix Miquel Vidal i Guardiola.

L’opinió més favorable a la independència és la del mateix Miquel Vidal i Guardiola, 
afirma: «Es pot suposar que Catalunya ven a Espanya més del que li compra, li ven als preus 
més aproximats als preus internacionals que als preus a que li compra havent-hi articles 
que li costen més d’un 60 i fins a un 80 per 100».

L’opinió més contrària és la de l’exministre d’Hisenda de la dictadura de Primo de 
Rivera, Calvo Sotelo, que signa els seus articles a la premsa Máximo, afirma que l’intercanvi 
de Catalunya amb les altres regions espanyoles no podria ser substituït ni en volum ni 
en beneficis pels suposats avantatges del comerç exterior del Principat si fos un país 
independent.

El publicista Ferrer i Calbetó plateja i escriu que el ple triomf del nacionalisme i la 
separació en dos estats dos tipus de protagonistes: 1) Pseudoromàntics que demanen 
la llibertat nacional encara que suposi la ruïna. 2) Pseudocumentats que diuen que una 
Catalunya lliure tindria una economia més puixant.

El desembre del 1935 el «Seminari d’Estudis Polítics, Socials, Econòmics i Culturals» de 
la Lliga Catalana va afirmar que l’estudi de les estadístiques d’importació i d’exportació 
inclosa o exclosa Catalunya elevaria el dèficit econòmic d’Espanya en més de set-cents 
milions de pessetes d’aquells temps d’impossible compensació.

La història demostra la impossibilitat d’evitar artificialment a la resta d’Espanya la 
caiguda econòmica i monetària.

La carpeta de la «Independència de Catalunya» recull més estadístiques, més valoracions 
i més opinions que ocuparien una gran extensió. Però el punt més destacat de tot plegat 
és com Cambó havent manifestat, fins i tot en públic, la seva posició no gens favorable 
a la independència va esmerçar, temps, diners i hores dels seus documentalistes per tal 
d’explorar la viabilitat econòmica de la independència.

Aquesta és només una de les 562 carpetes que composen l’«Arxiu de D. F. Cambó» i que 
es composen de 307 secció E (Economia), 182 secció F (Finances).

Carpetes que es poden denominar conjunturals o de crisi.

15 carpetes especials dedicades tres temes.

1. Dues carpetes dedicades al «crac» de 1929 titulades: «Estudis varis i opinions 
sobre la crisi econòmica mundial». (Arxiu D F. Cambó E-III-2).

2. Carpeta que reuneix informacions sobre la viabilitat econòmica de la independència 
de Catalunya amb el títol: «La posició econòmica de Catalunya enfront la resta 
d’Espanya». (Arxiu D F. Cambó E-III-3.
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3. Carpetes dedicades al problema de les reparacions de guerra que havia de pagar 
Alemanya després de la Primera Guerra Mundial amb el títol: «Reparacions». 
(Arxiu D F. Cambó V-4-3).

4. A l’Arxiu també es podien trobar algunes de les notes quinzenals elaborades per 
Salvador Millet i Bel, Lluc Beltran i Xavier Ribo, cap de l’arxiu econòmic. Aquestes 
notes s’enviaven, d’una banda a l’Argentina on estava Cambó exiliat i d’altra banda 
s’enviaven a Estoril a la Casa de Don Juan de Borbón.

A més del paper capdavanter ja mencionat de Miquel Vidal i Guardiola altres importants 
economistes amb formació acadèmica que van treballar per a Cambó van ser: Salvador 
Millet i Bel, Xavier Ribó i Lluc Beltran i tot que la seva col·laboració va ser molt breu. 
L’aportació en metodologia i organització de Romà Perpinyà i Grau va ser molt important.
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miqueL VidaL i GuardioLa, 
i eL seu informe soBre La conferència de Bretton Woods

frAncesc ArtAl

Miquel Vidal i Guardiola (Barcelona, 3-11-1887 — Estoril (Portugal) 22-9-1961) fou un 
dels experts en urbanisme i en política financera més sòlid i més ben preparat amb els que 
comptà el dirigent de la Lliga Regionalista (Lliga Catalana a partir de 1933) Francesc Cambó. 
Per influència del seu mestre Antonio Flores de Lemus, va anar a estudiar a Alemanya, on va 
tenir com a professors Max Weber i Werner Sombart, i va conèixer el pensament econòmic 
de Karl Bücher, Gustav Schmoller i Adolf Wagner. La seva estada alemanya el va posar en 
contacte amb l’administració local, ja que va treballar a la municipalitat de Colònia. Aquesta 
experiència li va permetre substituir Pere Coromines com a cap de la secció d’Hisenda de 
l’Ajuntament de Barcelona, entre el 1912 i el 1925, any en què començà a treballar a la 
Compañía Hispano-Americana de Electricidad, la CHADE, com a persona de confiança de 
Francesc Cambó. L’experiència a l’Ajuntament de Barcelona li permeté de familiaritzar-se 
amb els temes financers, i en la reflexió sobre models municipals i territorials. Ell fou, 
segons explica Francesc Roca a Política Econòmica i territori a Catalunya (1901-1939)1, un 
dels que ajudà a crear el model de la Gross-Barcelona, a semblança del Gross-Berlín, que 
defensava els interessos dels industrials, i que seguint el model territorial prussià venia a 
implicar una nova definició de les condicions de producció i com calia lligar-les a l’actuació 
dels agents locals i, alhora, a la iniciativa privada. El nou model, el nou bloc urbà proposat, 
reclamava la construcció de noves infraestructures, la prestació dels serveis necessaris i la 
reforma de les finances locals amb l’objectiu de fer possible unes ciutats compactes i ben 
articulades.

Ja el 1916 va criticar el projecte de reforma de les hisendes locals de Santiago Alba, car 
no dotava amb els recursos necessaris les administracions locals per a sortir del seu dèficit 
crònic. Vidal i Guardiola demostrà en aquella ocasió tenir una informació molt àmplia i 
acurada sobre els problemes bàsics de les hisendes locals, i quines eren les seves vies 
de solució2 A l’Escola d’Administració Pública de la Mancomunitat de Catalunya, explicava 
l’assignatura de Teoria de la hisenda pública. El programa estava inspirat en Adolf Wagner i 

1 Proleg de Fabià Estapé. Introducció d’Ernest Lluch. Barcelona, 1979
2 «Los proyectos de D. Santiago Alba y las haciendas locales», Revista nacional de economía, I, octubre-noviembre 
1916.
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en la ciència hisendística alemanya3, però també tenia presents les necessitats concretes 
d’una economia industrial com la catalana. Destacà com a professor a diversos llocs 
afins a la Lliga Regionalista, i abans de la guerra fou professor de finances públiques a 
la Universitat Autònoma de Barcelona, en el curs 1934-35. Als anys trenta, destacà com a 
expert en temes d’hisenda com a diputat al Parlament de Catalunya, especialment en el 
debat sobre l’anivellament del pressupost de l’Ajuntament de Barcelona, quan el pressupost 
de l’Ajuntament de 1933 doblava el de la Generalitat. Del seu coneixement sobre els 
problemes financers i crediticis municipals, Vidal i Guardiola passà a moure’s dins el món 
de les finances internacionals, a partir del moment en què entrà amb funcions directives 
a la CHADE, dins del staff de Francesc Cambó i al costat de Joan Ventosa i Calvell. Un cop 
acabada la Guerra Civil, seguí dedicant-se a les finances internacionals i passà a residir a 
diverses ciutats, com París, Brussel·les, Nova York i Lisboa. Per tant, era un gran coneixedor 
del món financer.

El present Informe fou presentat el juliol del 1944 a la Comissió Executiva del Consejo 
Permanente de Asociaciones Americanas de Comercio y Producción4, per a relatar els acords 
de la Conferència de Bretton Woods, a la qual ell no hi assistí, a jutjar pel que afirma a la 
bibliografia, quan diu que analitza la documentació completa que li varen deixar diversos 
assistents a la Conferència. Per tant, tenint en compte que la Conferència tingué lloc de 
l’1 al 22 de juliol del 1944, l’informe de Vidal i Guardiola, publicat a ciclostil l’any següent, 
fou redactat «en calent». El lector veurà com explica els preparatius de la Conferència, i 
com exposa les concepcions antagòniques de H. D. White i J. M. Keynes molt millor i més 
extensament que molts manuals d’història econòmica. Explica molt bé com Keynes partia 
de la preocupació central per la desocupació, com s’oposava a les doctrines ortodoxes i 
com, a més de plantejar el mecanisme monetari i la política comercial, va proposar què fer 
amb la producció, la distribució i el preu dels productes bàsics, tot insistint en la necessitat 
d’efectuar inversions a mig i a llarg termini dirigides on fos necessari. El lector podrà 
comprovar com s’expliquen amb detall les propostes de Keynes, que no deixaven d’establir 
unes bases per a un futur govern del món capaç d’ajudar les obres de reconstrucció 
necessàries després dels estralls causats per la Segona Guerra Mundial. Vidal i Guadiola 
va clissar molt bé la postura dels EUA, que acabaria per imposar-se a la de Keynes, i com 
el sistema monetari internacional acabaria reposant en l’or i el dòlar americà, fet que a 
curt termini, com és sabut, no va contribuir en un primer moment a aixecar l’economia de 
postguerra a Europa. Va caldre esperar el Pla Marshall de 1947. A l’Informe Vidal i Guardiola 
no dissimula les seves preferències pel projecte de Keynes, que considerava més complet 
que el de White.

Hom explica tots els debats previs a la Conferència, els acords que es prengueren 
en el Conveni i, en el capítol VI, hi formula les seves crítiques. Explica en profunditat el 
funcionament del Fons Monetari Internacional, i els arguments en pro i en contra d’un 
patró or rígid, o un patró més elàstic. Enfront d’aquests debats, Vidal i Guardiola sostenia 
que el veritable desequilibri internacional no era pas de caràcter monetari, sinó comercial, 
3 Vegi’s F. Roca, Op. cit, p. 68-69.
4 Tot i que al final el text està datat a Nova York, octubre de 1944
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i que el que havia de fer el món era intensificar el comerç internacional cap als països més 
necessitats i cap als rics. El Fons, en darrera instància, havia de disposar de recursos per 
a poder disminuir els desequilibris que entenia que serien transitoris; però si es produïa 
una contracció en el comerç mundial, qui hi sortiria patint més serien els països menys 
pròspers, i els recursos abocats pel Fons caurien aleshores en el buit, el Fons seria «un Fons 
sense fons» (p. 69). L’Informe està ple de comentaris plens d’agudesa. Per exemple, quan en 
fer el judici crític sobre el Fons Monetari Internacional, afirma que «El esfuerzo de síntesis 
analítica (perdónese la expresión) que sigue a continuación procurará distinguir entre 
los aspectos, técnico y político, de la crítica. En muchos casos la distinción es imposible. 
Muchas impugnaciones de intención evidentemente política van envueltas en un ropaje 
técnico» (p. 57). Hom adverteix que si s’afavoreix que els països rics exportin cap als pobres, 
o menys pròspers, el món acabarà dividit en dos grups: pocs països rics, i la resta amb 
economies precàries. El que caldria per a Vidal i Guardiola seria que, en tot cas, els països rics 
importessin, i així també comprarien als països amb més problemes de desenvolupament. 
Seria l’única forma d’anar vers la reconstrucció. I veié un altre inconvenient: l’excés de 
«sobirania nacional», concepte que caldria revisar, ja que el que passava era que cada país 
defensava els seus propis interessos, sense tenir una visió més global dels problemes que 
eren ja comuns, a nivell internacional.

En les crítiques al Banc Mundial, Vidal i Guardiola encara era més contundent: era una 
mica reticent a crear-lo, sobretot si no prenia un fort impuls el comerç internacional, perquè 
corria el perill de permetre l’abús de les facilitats, que al final pensava que no afavoririen les 
inversions internacionals. Hi veia confusió en els objectius: préstecs disfressats de regals, 
regals disfressats de préstecs. En canvi, mostrava simpaties per les posicions de l’Alvin. H. 
Hansen, adaptador brillant de les teories keynesianes, que demanava un programa expansiu 
basat en inversions públiques que afavorissin l’increment d’oportunitats per a la inversió 
privada. Les inversions públiques, però, deia Vidal i Guardiola, havien de ser esmerçades 
amb criteris d’eficàcia. Sense exagerar, sense caure en una intervenció excessiva de l’Estat, 
en un «socialismo de Estado prematuro, exagerado, absorbente, incompetente y destructor» 
(p. 157). No té pèrdua la definició de colònia que donava: «sufre el trato de colonia un país 
cuya economía es regida y orientada por otro, que la trata como objeto de explotación y 
no como sujeto, con intereses propios» (p. 103). A més, les colònies convertides en Estats 
independents tenien poca presència en el comerç internacional, deia, i disposaven de 
pocs productes sobrants per a col·locar. Sense capital autòcton, no podia haver-hi progrés 
econòmic. I insistia: el Banc Mundial havia de funcionar com a Banc, no com a Entitat 
dedicada a concertar crèdits a llarg termini sense cap rendibilitat, ni a fer regals.

L’octubre de 1944 Vidal i Guardiola es preguntava si els acords de Bretton Woods serien 
aprovats pels diferents governs. Hom veia els factors favorables i els contraris als acords: als 
EUA, en general la banca criticava els acords, el Partit Republicà hi era hostil, a l’inrevés que 
el Partit Demòcrata. Al Regne Unit s’hi estava a favor, però sabien que ho havien d’acabar 
pactant amb els EUA. Era difícil que l’opinió pública seguís els debats i entengués els 
tecnicismes monetaris, però si no s’aprovaven i no es podien posar a la pràctica la Foreign 
Policy Association profetitzava una ona de pessimisme.
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Hom va explicar amb profunditat la situació de l’economia americana enfront dels acords: 
«sin inclinarnos exageradamente ante el materialisme histórico, sabemos que los Estados 
Unidos, harán lo que las circunstancias les aconsejen, quizás lo que las circunstancias les 
impongan» (p. 123). Veia l’economia americana molt concentrada en si mateixa, i sense 
tenir massa en compte el món econòmic exterior. Com fer creure a l’economia americana, 
es preguntava, que fent sacrificis faria prosperar la seva economia? Després d’una llarga i 
detallada anàlisi sobre la situació de l’economia nord-americana, Vidal i Guardiola analitzà 
les dificultats de la seva adaptació als acords de Bretton Woods. I no es limità als EUA, 
sinó que parlà també dels principals països europeus, i entre ells Espanya. On hi veié la 
necessitat de modernitzar el seu transport i el seu equipament industrial, després d’haver 
passat la Guerra Civil. Al seu entendre, Espanya havia de modernitzar la seva organització 
econòmica, de forma de poder augmentar les seves exportacions, no tan sols als EUA sinó 
també a alguns dels seus països subministradors importants. Vidal i Guardiola era decidit 
partidari d’una economia expansiva, el que volia dir fer créixer la producció i dirigir-la cap 
al comerç exterior.

El lector trobarà llargues explicacions, des de les idees que emmarquen els problemes 
fonamentals a l’època de la Conferència fins a l’explicació dels serrells de més detall. A 
l’Informe hi és tot. Al final hi ha un Apèndix, tancat el 10-11-1944, dia de l’obertura de la 
International Business Conference de Rye, Nova York, on hi hagué una acollida freda als acords 
de Bretton Woods. Les opinions dels escèptics eren contràries al Fons, i més favorables a 
la creació del Banc Mundial. És interessant la cita que feia d’un article de Gunnar Myrdal a 
l’Atlantic Monthly, titulat «Is American Business Deluding Itself?» (novembre 1944), en què, 
després d’haver viscut una temporada llarga als EUA, preveia un període d’intranquil·litat 
econòmica, de creixement de l’atur forçós i d’inestabilitat de preus, i crisi de sobreproducció 
a l’agricultura (p. 153). Vidal i Guardiola demostrà conèixer a fons la situació econòmica dels 
principals països d’Europa, i molt en especial la dels EUA, i veia perfectament quins eren 
els problemes econòmics bàsics de l’escenari postbèl·lic, que calia afrontar, això sí, amb 
molta col·laboració internacional, però prèviament, deia, tots els països havien de prendre 
mesures per a reorganitzar la seva economia. Hom afegeix a l’Informe un Addendum, amb 
l’Acta Final dels acords de Bretton Woods i l’articulat del Banc Mundial.

Al final s’adoptà el projecte nordamericà, però amb alguns canvis. Per als EUA el projecte 
de Keynes, amb la creació del bancor —com a moneda utilitzada només pels bancs centrals 
i que computaria com a reserva—, originaria una excessiva liquiditat internacional, i els feia 
jugar un paper creditor d’una dimensió massa àmplia, al que els americans es mostraren 
reticents. Com és sabut, les paritats varen acabar establint-se en relació a l’or i al dòlar 
americà. Va vèncer la posició dels americans, amb algunes incorporacions britàniques. Però 
el que traspua l’Informe és una simpatia de Vidal i Guardiola per les tesis keynesianes de 
fer jugar a l’or un paper subordinat. El seu Informe és un document molt important, un text 
bàsic d’una gran finor analítica i crítica, i testimoni d’uns fets que varen influir poderosament 
en la vida econòmica i en el progrés del món occidental. Malauradament, Espanya no passà 
a ser membre del Fons Monetari Internacional i del Banc Mundial fins al 1958.
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miqueL VidaL i GuardioLa. 
economista, cosmopoLita i cataLanista

frederic riBAs

[Vidal] com tot català digne d’aquest nom 

que viu a Nova York és separatista i, recordant els

temps de joventut, quan ell era pro-noi 

de la Lliga i jo jove leader de la

Unió Catalanista, em va dir generosament: 

«Tu tenies raó i jo tocava el violon».

Eugeni Xammar (1951)

Ricard Vidal i Guardiola (1894-1936) 

in memoriam* 5

Miquel Vidal i Guardiola va néixer al carrer Aragó número 259 de Barcelona tocant a 
la Rambla de Catalunya, al costat de l’actual Fundació Tàpies, el dia 3 de novembre del 
1887. El pare, Miquel Vidal i Canals, natural de Badalona, tenia trenta-cinc anys i la mare, 
Salvadora Guardiola i Planas, en tenia dinou i era de Sant Andreu de Palomar. L’avi patern 
era un fuster ebenista també de Badalona. El pare, de jove, emigrà a Santiago de Cuba on 
va muntar una botiga de robes. La família de la mare era propietària de la fàbrica de gas 
de Sant Andreu.

En Miquel era el gran de quatre germans. El seguien en Josep Maria, en Ricard i la Maria. 
Va ser parent de l’eminent historiador i jurista Ferran Valls i Taberner i del també reputat 
economista Josep A. Vandellós –la germana del qual, Mercè, es va casar amb Josep M. Vidal 
i Guardiola. 

Va morir el 22 de setembre de 1961, sense descendència, poc abans d’ajustar els 
setanta-quatre anys, a Portugal, Estoril, on també està enterrat. El seu traspàs va coincidir 
a Barcelona amb el del famós escriptor Josep Maria de Sagarra. Aquests fets van ajudar 
a apagar injustament, en aquests cinquanta-set anys, el record de la seva figura tant 
excepcional com polièdrica. 

* Volem agrair la col·laboració d’Alex Barnils i Vidal, besnét de Ricard Vidal i Guardiola, el germà petit d’en 
Miquel. Ricard va ser assassinat als inicis de la Guerra incivil per un grup dels anomenats (in)controlats.
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estudiant BriLLant

Als Jesuïtes de Sarrià, va obtenir les màximes qualificacions del batxillerat i, a més, el 
Premi Extraordinari en els exàmens a l’Institut Central entre 1897 i 1903. La carrera de 
Dret a la Universitat de Barcelona l’acabà, el 1906, amb divuit anys. Va ser alumne del gran 
mestre d’economistes, el professor d’Economia Política Antonio Flores de Lemus, amb qui va 
establir una estreta i fecunda relació. Posteriorment, va cursar la mateixa matèria a Londres.

Segons el professor Juan Velarde Fuertes, Flores de Lemus, malgrat el poc temps que 
va romandre a la UB, de 1904 a 1910, aconseguí formar un petit grup, però selecte, de 
destacats economistes, anomenat el «Grupo de Barcelona». A més de l’esmentat Vidal, hi 
havia Manuel Reventós i Bordoy, Lluís Nicolau d’Olwer, Josep M. Tallada i Paulí i Jaume 
Algarra i Postius. El professor Enrique Fuentes Quintana va considerar Vidal i Guardiola, «el 
primer discípulo de Flores en Barcelona». 

La tesi doctoral, defensada a Madrid, el 1910, va ser sobre La reforma de los impuestos 
directos en Prusia (1891-1893) ante el estado actual de la tributación española. En aquesta 
estada madrilenya, hi va prestar també el servei militar. El complí a ferrocarrils i, ràpidament, 
va assolir el grau més alt, el de cap d’estació. Ferran de Sagarra (germà de l’escriptor), que 
durant aquell temps va conviure amb ell, reporta que «Vidal i Guardiola es trobava en 
possessió d’un elevat esperit de disciplina i d’una estricta observança del deure».

Per recomanació de Flores de Lemus, dins el programa de la Junta para Ampliación de 
Estudios (que després adoptà també la Mancomunitat), Vidal va viatjar a Alemanya, on es 
formà amb grans figures de la càtedra, sobretot a Berlín i també a Bonn. L’estada es va 
allargar de 1907 a 1911, incloent-hi el darrer any, de treball a l’administració pública de 
Colònia. 

Altres economistes també pensionats a Alemanya foren: Paulí Bellver, Manuel Reventós, 
Rafael Campalans.. . i més endavant el filòsof-economista Joan Crexells. Van ser els primers 
de beneficiar-se del considerable sistema cultural creat per Prat de la Riba. Se’ls envià a 
l’estranger, amb l’objectiu «d’estudiar la riquesa, perquè hem de ser rics, i una Catalunya 
pobre mai no serà res». 

Josep Maria Pi i Sunyer, company de Vidal i Guardiola a l’Ajuntament i famós catedràtic 
de Dret Administratiu, li va dedicar un extens obituari (Diario de Barcelona, 7/10/1961), on 
recull una anècdota prou reveladora:

Un dia a classe, don Antonio [Flores de Lemus] preguntà:

—¿Quién sabe inglés?

Es van aixecar molt pocs.

—¿Quién sabe alemán?

S’alçà només Vidal i Guardiola, que ja ho havia fet els altres tres cops.

Aleshores el professor Flores de Lemus li va dir:
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—Cuando termine la clase, quédese usted y hable conmigo.

Així ho va fer l’alumne i aleshores, don Antonio li digué que a la Universitat de Barcelona 
aprendria molt poca Economia i Hisenda, que eren dues disciplines fonamentals, perquè 
només hi havia un curs per això, de manera que el que havia de fer era anar-se’n 
immediatament a Alemanya i deixar els estudis aquí.

El pare de Vidal i Guardiola no fou tan entusiasta com don Antonio i li va dir que no tenia 
inconvenient per subvencionar els futurs estudis a les universitats germàniques, si abans 
aprovava la carrera d’advocat a Espanya. Vidal pedalejà (sic) d’una manera extraordinària i 
en un any i mig la acabà (1905). Després se n’anà a Alemanya (1907).

Es formà amb grans figures de la càtedra, sobretot a Berlín i tornà a Espanya (1911) fet un 
economista i, a la vegada, casat.

Vidal rebé de Flores el següent consell abans de marxar: «Realice usted un acto de 
profunda humildad. Convénzase usted de que no sabe nada. Crea usted al principio, 
ciégamente, todo lo que le digan los professores. Si así lo practica usted, no tardarà en 
hacerse digno de entrar en el período de la crítica, de la independència intelectual».

A la tornada, va viure inicialment al carrer Balmes, 48, 2n 2a, davant del Seminari. El 
padró municipal de finals de 1930 —el darrer d’abans de la Guerra Civil— assenyalava 
que Miquel Vidal i Guardiola de 43 anys residia des de 1912 a l’Avinguda d’Alfons XIII 
(l’actual Diagonal), 508-510, ocupant un luxós tercer pis, portes 1a i 2a, amb la seva esposa, 
Minna, alemanya de quaranta-cinc anys d’edat. Com a curiositat, des d’un balcó d’aquest 
immoble el general Franco presidí el 26 de gener de 1942 (tercer aniversari de la caiguda 
de Barcelona) el «Desfile de la Victoria».

Guillermina [Minna] Schumacher Schülter va ser la seva primera esposa. Havia nascut a 
Colònia, el 1885, i es van conèixer a Bonn. Establerts a Barcelona, passaven temporades a 
Sitges on participaven en les festes plenes de glamur que abans de la guerra organitzava la 
colònia estrangera. Arran de la separació, la Minna va rebre una finca esplèndida a Esporles, 
a la serra de Tramuntana de Mallorca, anomenada Son Galceran.

economista de prestiGi

M. Vidal i Guardiola destacà de seguida i va ser un dels primers impulsors de la 
introducció de la ciència econòmica alemanya i dels seus principals membres: Adolph 
Wagner, Gustav von Schmoller, Lujo Brentano, Karl Bücher, Werner Sombart, Max Weber, etc. 
Va publicar valuosos articles d’economia. Va col·laborar en publicacions periòdiques com El 
Diluvio, Diario de Barcelona, La Vanguardia (amb l’acreditat pseudònim de Sartor Resartus), La 
Cataluña, Diari Mercantil, Després, Manchester Guardian. . . 

De l’etapa alemanya, cal destacar les cròniques que envià al setmanari La Cataluña, on 
demostra la seva admiració per Alemanya («Hoy científicamente es el Sol del mundo»). Hi 
destaca la descripció detallada dels Seminaris alemanys d’Economia, on sobretot dominava 
llur esperit fortament crític: «Todos los profesores interrumpen constantemente al alumno 
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que lee el trabajo para hacerle notar sin piedad todas las faltas, sean errores de concepto 
o de hecho, sean faltas de forma o de fondo». Es tractava de cercar la veritat amb totes les 
seves asprors.

Entre 1917 i 1934 va ser director d’una de les revistes d’economia més importants a 
l’Espanya del segle XX, Economia i Finances. Des de 1918, es va fer càrrec de la direcció de 
l’Escola d’Alts Estudis Comercials, creada per la Mancomunitat de Catalunya, una veritable 
prefacultat d’Economia. Aquests dos fets, el van situar en un lloc privilegiat de la cultura 
econòmica a Catalunya i a Espanya, esdevenint de fet el veritable mestre de tota una 
generació d’economistes joves, vinculats al projecte polític de Cambó. 

Vidal i Guardiola, per encàrrec de Cambó, encapçalà un grup de col·laboradors que es va 
ocupar de documentar la possible viabilitat econòmica de la independència de Catalunya, 
tal com ha estudiat el professor Alfons Almendros. Cambó, malgrat la seva posició no gens 
favorable, va esmerçar temps, diners i hores dels seus documentalistes per explorar-ne 
la viabilitat. S’hi van recollir estadístiques, valoracions i opinions favorables i contràries 
(com José Calvo Sotelo) a la independència. D’entre els importants economistes que hi 
van treballar hi destaquen: Salvador Millet i Bel, Xavier Ribó i Romà Perpinyà Grau. 

El desembre de 1935, el «Seminari d’Estudis Polítics, Socials, Econòmics i Culturals» 
de la Lliga Catalana afirmà que l’estudi de les estadístiques d’importació i exportació 
inclosa o exclosa Catalunya demostrava que la seva separació econòmica elevaria el 
dèficit d’Espanya, d’impossible compensació. 

L’allunyament del líder de la Lliga de l’escena política amb l’arribada de la dictadura 
militar de Primo de Rivera portaria, a curt termini, que Vidal i Guardiola deixés el 1925 
l’Ajuntament de Barcelona i entrés a la direcció executiva de la famosa CHADE, com a 
secretari del seu consell d’administració. 

A Berlín, essent becari, Vidal va conèixer la secretària del Dr. Walter Rathenau, un destacat 
empresari i polític judeo-alemany. Aquest, segons Pla, un cop perduda la Gran Guerra, li va 
dir a Vidal que «els alemanys volien vendre els interessos que tenien a l’Argentina i en 
altres llocs, abans que aquests entressin al compte de reparacions de la guerra». Miquel 
Vidal ho exposà a Francesc Cambó. L’exbecari va servir d’intèrpret en tots els tractes amb 
els alemanys. 

El 1920, a partir d’una societat alemanya (coneguda pel seu acrònim DUEG), afectada 
per la derrota dels imperis centrals, Cambó encapçalà la constitució de la «Compañía 
Hispano-Americana de Electricidad», CHADE. Aquesta donava servei al Gran Buenos Aires 
i tenia connexions amb poderosos grups financers internacionals. Va ser l’origen de la 
fortuna camboniana.

Abans, durant el mandat (1923-1924) de l’alcalde Fernando Álvarez de la Campa Arumí, 
Vidal encara va confeccionar el primer pressupost municipal veritablement anivellat. 
També col·laborà eficaçment amb José Calvo Sotelo, ministre d’Hisenda de la dictadura, 
en la redacció de l’Estatut Municipal (1924). 
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La seva peculiar concepció del liberalisme —amb un sector públic important per a la 
millora de les condicions generals de producció i per a la difusió de l’Estat de benestar- era, 
però, prou allunyada del corporativisme de Primo de Rivera. 

Pel que fa a les seves activitats empresarials van abastar també l’assessorament a 
grups bancaris i a societats d’obres públiques, com la de la portada d’aigües a Màlaga, i va 
prendre part essencial en la direcció de l’empresa constructora del Ferrocarril Metropolità 
Transversal de Barcelona. 

L’actiVitat poLÍtica

La seva aportació inicial més important va ser la recreació, per al cas català, del model 
prussià de gestió urbana i territorial. Amb aquest objectiu treballà en dos fronts: a) 
l’organització del Congrés de govern municipal (1909) i de cursos a l’Escola d’administració 
pública i a les Setmanes municipals i b) la contribució a l’elaboració de la política urbana 
de la Lliga que el van fer, possiblement, un dels homes més influents en la formulació del 
model de la Gross-Barcelona.

Miquel Vidal i Guardiola va ser cap de la Secció d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona 
(1912-1925), substituint a Pere Coromines quan aquest va passar a l’activitat política 
d’esquerres. Tot allò que havia captat de la renovadora tècnica alemanya, ho va introduir 
també en les finances municipals d’acord amb l’obra que es duia a terme des de la 
Diputació pratiana. 

La fi de la dictadura i l’adveniment de la Segona República van suposar un nou 
tombant. Era director del servei d’estudis del Banc d’Espanya (en va ser el primer), essent 
Joan Ventosa i Calvell ministre d’Hisenda (el darrer) de la Monarquia. El maig de 1931, 
presentà la renúncia al nou ministre, Indalecio Prieto. 

Va assolir una activitat política remarcable. Va ser elegit diputat dues vegades a 
les Corts espanyoles, el 1933 i el 1936 (Josep Pla, Cròniques Parlamentàries) i també al 
Parlament de Catalunya (1932). El 1933, va intervenir activament en la transformació de 
la Lliga Regionalista en Lliga Catalana. 

Amb discursos al Parlament de Catalunya i a les Corts, conferències a la Lliga Catalana 
i articles a la premsa, singularment al setmanari Després, Vidal i Guardiola va esdevenir 
un brillant i temible defensor del capitalisme liberal enfront de la política demagògica i 
socialitzant dels governs d’esquerres. On més es va distingir, va ser per les seves intenses 
i constants impugnacions al comunisme que el van dur a sostenir controvèrsies públiques 
amb destacats membres del PCE, que li van reportar èxits ressonants. 

Per la seva actualitat, ens volem referir a la conferència que va donar a l’Ateneo de 
Madrid, el 19 de maig de 1931, organitzada per la Casa de Catalunya, un cop proclamada la 
Segona República i que comencés a les Corts la llarga discussió de l’Estatut d’Autonomia. 
En aquesta conferència, que Josep Pla ressenyà a La Veu de Catalunya, Vidal va reclamar 
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una investigació objectiva de les relacions entre Catalunya i la resta de l’Estat. És a dir 
que, utilitzant la terminologia actual, hom fes pública una balança fiscal creïble. Una 
altra conferència a destacar va ser la que pronuncià el 18 d’abril de 1936 a la societat «El 
Sitio» de Bilbao, sota un títol prou revelador: Burguesía que muere y burguesía que nace. 
Era també plena de judicis clarividents i d’anticipacions que avui prenen tota la seva 
evidència.

Josep Maria Pi i Sunyer destacava també a l’obituari l’autèntica vàlua de M. Vidal i 
Guardiola: «El gran coneixement de les llengües estrangeres (entre elles el rus), els seus 
estudis extensíssims, l’agilitat mental tan típica en ell, i quan convenia, l’atreviment d’inventar 
algun llibre que no s’havia escrit mai o un text legal no aparegut a la Gaceta, per aixafar 
el contrincant, poden explicar que Vidal i Guardiola dominés sempre el medi circumdant». 
L’economista José Larraz el qualificà de «hombre listo y peligroso». Mariano Pérez-Terol: «Su 
permanente vela de información y estudio, le dotaban de una preparación que hacían de él 
un temible contrincante» (Destino, 6/4/1963). Des de El Noticiero Universal, Octavi Saltor el 
va anomenar «polemista sociòleg» i Ramon Aliberch, de «personatge polifacètic».

Aquest fet podria explicar també recels i suspicàcies d’alguns dels seus propis 
correligionaris. Com vam poder comprovar personalment, Xavier Ribó i Rius, antic secretari 
de Francesc Cambó, excusant-se amb la seva proverbial sornegueria, se’ns va resistir a fer 
qualsevol comentari.

M. Vidal i Guardiola va ser popularitzat pels setmanaris satírics dels anys 1930, com El Be 
Negre o L’Esquella de la Torratxa. Per la seva vessant econòmica, l’havien caricaturitzat amb 
un cap en forma de guardiola. El seu germanisme també era motiu d’ironia: «És alemany 
per part de dona».

En uns famosos versos d’humor, atribuïts a Josep M. De Sagarra i apareguts a El Be Negre 
(16/2/1933), en ocasió del trasllat de la seu de la Lliga, amb el títol La Lliga al Passeig de 
Gràcia, se’l parodiava de forma contundent:

(…)

Més, ai!, s'han acabat aquells idil·lis,

de coca, escuradents i apagallums,

des que els Casabons, i que els Bausilis

i els Codolans i Gualdos gasten fums.

S'han acabat les innocents taboles

de don Raimon [d’Abadal] i don Lluís [Duran] i els seus,

d'ençà que uns quants Miquels Vidals Guardioles

han posat una cara de tres déus.

I, calçats amb satànica peülla,

aquests pronois, que tenen ràdio al pis,

ara reneguen de la Cucurulla
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i del tracte modest de don Lluís.

Llur intrigant concupiscent audàcia

ha tret la Lliga de les velles mans,

i ara la porten al passeig de Gràcia,

que és igual que portar-la a fer els gegants.

(…)

El pronoi Marcel·lí Moreta, secretari general de les joventuts de la Lliga, entre 1933 
i 1936, a Memòries d’un catalanista (2001) assenyala, amb acritud, que en la trajectòria 
política de Vidal i Guardiola un fet lamentable va obscurir el seu currículum:

(…)

En les eleccions de 1936 li perillava la seva acta de diputat. Candidat per la circumscripció 
de Barcelona-província, solament podia sortir per minories, puix que l’Esquerra sortia 
guanyadora de la majoria. Només hi havia tres llocs per la minoria, dos dels quals no hi 
havia cap dubte que serien per Ferran Valls Taberner i Josep M. Trias de Bes. El tercer el 
disputarien Cambó i Vidal Guardiola. En l’escrutini es confirmaren els vaticinis i entre els 
que podien optar al tercer lloc, la diferència de vots era insignificant. Semblava, però, que 
Cambó duia avantatge. 

Vidal no es resignava a ser perdedor i es personà a l’audiència armat d’una màquina 
calculadora per tal de disputar el que considerava els seus drets. Cambó va saber-ho i 
ordenà immediatament que es donessin a Vidal totes les facilitats perquè sortís guanyador. 
Cambó justificà la seva decisió: la Lliga havia perdut les eleccions i ell com a cap del partit 
creia que havia de figurar entre els derrotats.

Als joves, l’actitud de Miquel Vidal ens produí penosa impressió. Vam saber que l’Esquerra 
Republicana, majoritària, no li plaïa que Cambó no tingués un lloc al Congrés. Creien, 
sincerament, que la seva presència reforçava extraordinàriament el pes dels representants

parlamentaris catalans.

expatriat i home d’afers 

A l’estiu de 1936, els inicials espasmes revolucionaris de la Guerra Civil que van costar la 
vida al seu germà petit Ricard, comptable de professió, en anar a treure precisament les 
coses del seu pis, van portar a Miquel a expatriar-se seguint les diverses responsabilitats 
dels afers que el lligaven a Cambó.

Al llarg de 1937, Joan Ventosa i Calvell, d’acord amb Cambó, mobilitzà un important 
equip d’assessors econòmics al servei dels nacionals, encapçalats per Josep M. Tallada 
i Miquel Vidal i Guardiola. Gràcies a llurs contactes, van portar a terme importants 
gestions en els medis financers internacionals, per tal de bloquejar recursos del Govern 
de la República i així dificultar la compra d’armament. L’actuació més transcendent va 
ser immobilitzar les 75 Tm. d’or que aquell govern tenia dipositades al Banc de França, 
equivalents al 10% del Tresor públic. 
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De l’únic fill del seu germà assassinat, Ricard Vidal Rovira, consta que es va fer càrrec 
dels estudis de Dret i del viatge de noces. En morir, li va deixar un petit llegat. Els darrers 
anys, la seva salut una mica precària, l’havia obligat a retirar-se a Estoril (una exclusiva 
city-resort portuguesa). Vila Adriana, en honor a la seva segona esposa, Adrienne Jünger, 
va ser la seva darrera residència, un lloc tranquil i sans souci. 

L’Adrienne havia nascut el 1900 a Salzburg (Àustria). Era jueva com el seu primer marit, 
Joseph Chapiro, nascut a Kiev (Ucraïna), amb qui va tenir un únic fill, anomenat Mishu, 
resident a Boston (EUA). Va ser l’hereva de Miquel Vidal i Guardiola. 

Des d’Estoril, Vidal anà seguint amb interès les notícies que li arribaven de Barcelona, 
car ja no podia traslladar-s’hi, tal com de tant en tant havia fet abans. Coincidí també amb 
Joan de Borbó, comte de Barcelona, pretendent de la corona espanyola, que residia exiliat 
a la «Villa Giralda».

Pi i Sunyer continuava desgranant els trets més significatius de Vidal i Guardiola: «Era 
un home extraordinàriament simpàtic, imaginatiu, audaç, suggestionant. Pocs, molt pocs 
catalans, s’hauran trobat introduïts com ell en els grans negocis internacionals. Jo l’he vist 
treballar a París, a Brussel·les, a Nova York. En aquesta darrera ciutat em va sorprendre el 
radi d’acció de la seva activitat». I encara afegia: «Goso dir que ha estat l’home de més 
talent que jo he conegut a la meva vida. La seva dedicació plena al camp econòmic, la deu 
al gran professor don Antonio Flores de Lemus».

Les relacions i amistats que sempre va cultivar al món internacional, el van posar en 
contacte amb les personalitats més eminents de l’economia, les finances, les ciències, les 
humanitats i la política, com el financer de gran projecció internacional Daniel Heinemann, 
el premi Nobel de Física Albert Einstein, el filòsof alemany comte de Keyserling, el cèlebre 
filòsof de la història Oswald Spengler i el primer canceller de la RFA Conrad Adenauer. Això, 
evidentment, situava a Vidal i Guardiola en un pla privilegiat per al coneixement directe de 
les qüestions de caràcter més global. 

En aquest sentit, podem aportar el testimoni d’Eugeni Xammar, considerat el periodista 
català més internacional, que amb data u de gener de 1951 va escriure des de Nova York 
—on prestava els serveis de traductor a les Nacions Unides— al seu amic, l’enginyer i polític 
Ferran Cuito, exiliat a París: 

«Vaig sopar un vespre a can Vidal i Guardiola. Bon pis. L’Adrienne [Jünger] estava molt 
satisfeta i els convidats no estàvem menys. Financers. Industrials. Artistes. Israelites. 
Internacionals. Lluents. Poliglots. Em vaig divertir bastant, sobretot a l’hora dels cigars, 
que eren Monte-Cristo, los cigarros más caros del mundo. En Vidal, que és, o serà un dia 
d’aquests, ciutadà nord-americà (no vol que se’n parli massa per ara), molt simpàtic, cordial 
i liberal. Com tot català digne d’aquest nom que viu a Nova York en Vidal és separatista i, 
recordant els temps de la nostra quasi adolescència, quan ell era pronoi de la Lliga i jo jove 
leader de la UC, em va dir generosament: «Tu tenies raó i jo tocava el violón» (el lèxic d’en 
Vidal, com el d’en Fabra, és ple de castellanismes)».

(Arxiu Amadeu Cuito i Hurtado).
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Per necessitats de les empreses en què va actuar, M. Vidal i Guardiola es va domiciliar a 
Nova York, on va passar gran part de la Segona Guerra Mundial i, com acabem de veure, 
els primers anys de la postguerra. On va tenir ocasió d’estudiar de prop l’expansió de 
l’economia americana i les responsabilitats que requeien sobre el seu lideratge en els 
camps militar, polític i econòmic. Això li va permetre de recollir una abundant documentació 
amb la qual, si la mort no l’hagués sorprès, es proposava escriure un llibre que volia 
titular: La tragèdia de la prosperitat, d’una evident actualitat. En canvi, va publicar: La 
conferencia monetaria internacional de Bretton Woods. Julio 1944. Inter-American Council of 
Commerce and Production. Editorial Montevideo, 1945, que el professor Almendros acaba 
de descobrir a la Biblioteca del Congrés nord-americà.

Malauradament, els seus textos romanen encara dispersos i força introbables, com 
el conjunt de tota la seva important aportació teòrica, la qual cosa fa que la gran 
personalitat de Miquel Vidal i Guardiola, com a economista i polític, es mantingui fins 
avui injustament oblidada i alhora pràcticament desconeguda per part de les noves 
generacions. Actualment, la Biblioteca de Catalunya acull al Fons Vidal i Guardiola 
documents de la seva actuació politicoeconòmica al Parlament de Catalunya i a les Corts 
de Madrid, durant la Segona República.

Per acabar, manllevem les paraules que Josep Maria Pi i Sunyer li va dedicar (La 
Vanguardia, 6 de juny de 1969): «Algun dia seria útil que algú escrivís un llibre sobre 
aquest català il·lustre [de qui], potser, s’han oblidat els seus perfils».

Miquel Vidal i Guardiola de jove, assegut a l’esquerre, en un retrat de família amb 
pares i germans.
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Sol·licitud feta el 1914 per Jaume Massó i Torrents (fundador de L’Avenç) a favor 
de Vidal i Guardiola per ser lector de la Biblioteca de Catalunya.

L’enterrament del president Macià, el desembre de 1933. M. Vidal i Guardiola 
amb ulleres a la dreta de Francesc Cambó.
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Caricatura apareguda a L’Esquella de la Torratxa el 27/2/1931, amb el cap en 
forma de guardiola. Joan Ventosa i Calvell era ministre d’Hisenda en el darrer 
govern de la monarquia presidit per l’almirall Aznar. (ARCA).
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Bretton Woods a La LLum de VidaL i GuardioLa: 
entendre eL passat, LLiçons peL present

JoAn tugores Ques 
Catedràtic d’Economia de la UB

La detallada i ponderada anàlisi de la gènesi i els continguts dels acords de Bretton 
Woods per part de Miquel Vidal i Guardiola tenen avui un interès almenys equiparable 
al que ja varen acreditar en el moment de la seva redacció. Des de fa un cert temps —ja 
abans que les coses es compliquessin amb la pandèmia de 2020— sentim parlar, enfront 
de situacions delicades a l’economia i sociopolítica internacionals, de la conveniència 
d’un «nou Bretton Woods», una referència connectada sovint a les apel·lacions a refer un 
nou «contracte social».

 Òbviament cada moment històric té les seves singularitats, però de vegades crida 
l’atenció com alguns problemes diguem-ne estructurals es reprodueixen. Per això els 
estudis amb el nivell de detall i rics matisos com el de Vidal i Guardiola esdevenen 
referències de gran utilitat i interès no tals sols per entendre els debats que varen portar 
a la posada en marxa de l’ordre econòmic internacional de Bretton Woods després de la 
Segona Guerra Mundial sinó que també deixen anar lliçons valuoses per altres moments 
complicats com els actuals. 

El document de Vidal i Guardiola combina perfectament tant les anàlisis dels 
problemes de fons com la dinàmica d’uns debats que varen permetre combinar posicions 
inicials distants cap a uns «equilibris raonables» que, superant dificultats ideològiques 
i polítiques, van permetre articular unes regles del joc que, en una mesura difícil de 
quantificar, però al meu parer molt important, van contribuir a la reconstrucció de la 
devastació de la Gran Depressió i la Segona Guerra Mundial i van portar a unes dècades 
de ràpid creixement a nivell mundial. 

Un dels problemes de fons era conjugar l’acomodació de Gran Bretanya al món 
posterior de la Guerra amb la d’uns Estats Units que sortien com a gran potència mundial. 
Els moments de transició entre hegemonies sempre són delicats, com és prou evident 
actualment a la vista de les tensions actuals (i futures) entre la Xina i els Estats Units. 
Descriure, com es fa al text, un vessant important del problema com «el trànsit de Gran 
Bretanya de la categoria de primer país creditor a primer país deutor» pot portar a fer 
comparacions amb altres moments, com els actuals, en que la «tradicional» potència ha 
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esdevingut un important deutor a escala internacional i el «candidat» a assumir el rol és 
un dels principals creditors. Les interaccions entre finances i geopolítica són avui, com 
a Bretton Woods, centrals, i el detall i precisió de les anàlisis de Vidal i Guardiola són 
certament enriquidors. 

Així, és interessant com es destaca la pretensió inicial britànica respecte al fet que el 
pes (i drets de vot) de cada país als nous organismes es determinés en funció de dades 
de comerç del passat —que situaria a Gran Bretanya per sobre dels Estats Units— va 
donar pas a les formes de «suavitzar» el dret de veto d’aquest país. A mesura que a les 
darreres dècades han anat canviant, ara en favor dels emergents, s’ha tornat a plantejar 
la redistribució de quotes i vots, amb un molt limitat èxit. 

Un aspecte que Vidal destaca des del principi del seu Informe com cabdal és el debat 
sobre el repartiment de les responsabilitats a l’hora de resoldre desequilibris entre els 
països deutors i els creditors. Aquesta va ser una qüestió central als plantejaments del 
pla britànic, i en particular del seu principal autor, John M. Keynes. Les asimetries entre 
les posicions dels països deutors, que es podien veure «pressionats» per fer ajustes 
simplement negant o condicionant la continuïtat del finançament, i la posició dels països 
creditors, ha estat central al llarg de la Història per conduir a una sovint desproporcionada 
càrrega dels ajustos envers els deutors —excepte, per descomptat, si aquests disposen 
d’una «moneda de reserva» acceptada internacionalment, com el dòlar— habitualment 
amb costos socials i polítics importants, més enllà dels estrictament econòmics. A la crisi 
financera des de 2008, i en particular als problemes a la zona euro des de la «crisi del 
deute sobirà» de principis des de 2010, aquesta asimetria ha estat tant constatada com 
criticada. Keynes va intentar introduir mecanismes de corresponsabilitat entre creditors 
i deutors, amb limitat èxit (per dir-ho de forma suau). Aquesta continua essent un repte 
obert del sistema financer internacional. 

Un altre aspecte de controvèrsia entre els plantejaments britànics i la posició dels Estats 
Units —el conegut «pla White»— va fer referència a com combinar la necessitat d’anar cap 
a més obertura comercial amb una també creixent obertura financera. Els plantejaments 
nord-americans anaven per la via de tornar ràpidament a una liberalització dels fluxos 
financers, mentre que Keynes va insistir en mantenir limitada la mobilitat internacional 
de capitals. La raó era clara: si els tipus de canvi havien de tenir un grau important 
d’estabilitat —un tret que es va acceptar ràpidament a la vista dels desastrosos efectes de 
les «devaluacions competitives», amb acusacions de manipulacions dels tipus de canvi, 
durant la dècada dels anys 1930— imposar una elevada mobilitat supranacionals de 
capitals des d’un inici limitaria molt i molt que els països que no eren Estats Units 
disposessin de marges significatius de maniobra en les seves polítiques monetàries. I un 
grau important d’autonomia en les polítiques econòmiques era essencial pels països com 
Gran Bretanya i, per extensió, a la resta. La transacció a que es va arribar, amb una fase 
transitòria amb limitacions de capitals, va ajornar els problema de les inestabilitats als 
sistema monetari i financer internacional i pressions sobre algunes monedes i polítiques 
econòmiques de diversos països, el que va ser anomenada la «restricció externa». Cal 
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recordar que propostes com la versió original de la «taxa Tobin» a principis dels anys 
1970 van ser formulades per intentar mantenir els tipus de canvi fixos quan molts dels 
països avançats van voler «desconnectar» de les elevades taxes d’inflació i alts tipus 
d’interès que generava els Estats Units, la qual cosa requeria algun tipus de traves a 
una elevada mobilitat de capital que ja llavors anava in crescendo. . . però que no es va 
voler aturar. A la vista dels debats actuals sobre fiscalitat sobre transaccions financeres 
internacionals queda clar que els debats de Bretton Woods continuen vigents!

El document de Vidal i Guardiola és especialment rellevant en aspectes que el pas del 
temps ha deixat en cert segon terme, però que tenen rellevància no tan sols històrica 
sinó de present. Són els relatius a les crítiques i oposicions que es van plantejar contra 
els acords de Bretton Woods i que, com es desprèn del text de Vidal, varen planejar 
seriosos dubtes sobre la seva efectiva aprovació i entrada en vigor. Des del principi 
del document Vidal explicita la contraposició entre els cercles financers més aferrats a 
l’ortodòxia econòmica i els responsables de prendre de decisions de polítiques públiques 
que havien de tenir en compte altres consideracions més enllà de les ortodòxies. Vidal 
descriu amb especial detall les dures crítiques, als Estats Units i també a Gran Bretanya, 
de les posicions inicials dels plans de Keynes i de White i també les que es van produir 
fins i tot amb més força a mesura que s’avançava cap a solucions de compromís. Des de 
la perspectiva actual es podria tenir la impressió que les formulacions de Bretton Woods 
van respondre a posicions majoritàries que en el seu moment ja entenien que el món 
havia canviat i que calia substituir velles ortodòxies —que havien evidenciat les seves 
limitacions en les inestabilitats entre ambdues guerres mundials— per plantejaments 
que reconeguessin les responsabilitats públiques en matèries d’estabilitat econòmica 
i financera —nacionals i internacional— i en temes socials, des de fer front a l’atur 
fins a l’assumpció dels compromisos de l’estat de benestar. Però la crònica de Vidal 
contemporània als debats ens recorda que no va ser així. Ben al contrari, ens recorda 
com l’acord final de Bretton Woods va ser possible en darrera instància perquè, malgrat 
les discrepàncies entre ells, les posicions de Keynes i del secretari del Tresor dels Estats 
Units, Morgenthau, van ser capaços d’articular punts de trobada, quan cadascun d’ells es 
trobava segurament més lluny de plantejaments importants als seus respectius països, en 
particular dels banquers més influents dels Estats Units i de l’ortodòxia encara «imperial» 
a la Gran Bretanya. Mereixen atenció les referències com als Estats Units els assessors 
del candidat presidencial que, malgrat moltes enquestes, no va guanyar en 1944, tampoc 
semblaven d’acord amb uns plantejaments que consideraven el que avui anomenaríem 
«massa multilateralistes». . . 

La meva interpretació de les posicions de Vidal i Guardiola és d’una ponderada i crítica 
valoració constructiva dels acords de Bretton Woods, que van constituir uns equilibris 
delicats però raonables —donades les circumstàncies— entre les dimensions internacionals 
i les responsabilitats nacionals, entre el paper dels mercats i el dels poders públics, entre 
els requeriments de l’eficiència i una preocupació per consideracions socials. El text de 
Vidal i Guardiola, completat a la tardor de 1944, inclou els dubtes sobre la ratificació 
i entrada de vigor efectiva dels acords de Bretton Woods adoptats el juliol de 1944: 
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fins i tot quantifica en només un 40% les probabilitats favorables a l’efectiva entrada 
en vigor de l’acord sobre l’FMI i fins i tot molt menys, un 15%, les favorables pel que 
fa al Banc Internacional de Reconstrucció i Foment. Finalment el Congrés dels Estats 
Units va ratificar els acords el juliol de 1945 —amb unes clàusules restrictives pel que 
fa a modificacions de quotes i altres aspectes— i a finals d’aquell any va començar a 
ser operatiu el Fons Monetari Internacional. Al final es va evidenciar com en situacions 
delicades (amb «interessos violentament contraposats», arriba a escriure Vidal i Guardiola), 
si els representants de cada part són els sectors més pragmàtics i realistes, disposats 
a crear ponts i trobar acords, es pot arribar a constructives «solucions de transacció» 
facilitades per fórmules tècniques, més enllà dels plantejaments més fonamentalistes 
a cada part. Una lectura en clau dels temps actuals seria doncs extrapolar aquesta lliçó 
per afrontar reptes que els problemes econòmics, sociopolítics i sanitaris han convertit 
en molt exigents.

Una consideració final. De les situacions greus i complexes la Història ens diu que 
es pot «sortir en fals», com després de la Primera Guerra Mundial, amb un Tractat de 
Versalles que va ser afegir més als problemes que a les solucions, i va empantanar les 
dècades següents. Però també es pot sortir de forma més positiva: l’esplèndid document 
de Vidal i Guardiola és una privilegiada crònica de com malgrat les grans contradiccions i 
dificultats després de la Segona Guerra Mundial —de fet, els treballs havien començat uns 
quants anys abans de la seva finalització— es va poder assolir una «sortida constructiva» 
mitjançant els acords de juliol de 1944. Per això quan ara debatem com afrontar la difícil 
situació actual les referències a un nou Bretton Woods mereixen especial atenció. I la 
publicació de l’Informe Vidal i Guardiola hi contribueix de forma lúcida.
























































































































































































































































































































































































































































































