
MARIANO CALVIÑO DE SABUCEDO I GRAS 
( 1  907- 1 980): ALGUNES DADES BIOG~FIQUES 

Gernma Rubí i Casals 

Aquest article enceta la 
nova secció que dedica la 
revista DOVELlA a biografies 
historiques de penonatges 
ue hagin nascut o bé 

gesenvolupd la seva vida al 
territori geografic que 
comprb la Catalunya Central 
Concretament, la primera 
biografia que hi exposem 
correspon a un manresa, 
Mariano Calviño, que, 
curiosament, assoli un gran 
prestigi i influhcia política i 
economica en el decun de la 
vigbcio del r+im franquista. 
L'article que presenta tot 
seguit pretén, així, oferir 
alguns M biogrdfics que 
ajudin a comprendre les raons 
er les quals aquest patrici 

Ranquista contrbui a 
consolidar els fanaments del 
rh im polític anterior, i per 
que en fou un clar i singular 
exponent. 

Mariano Calvifío va neixer a 
Manresa, província de Barcelona, el 
25 de setembre de 1907. Era fill d'un 
comandant d'infanteria, oriünd de 
Bentrares (Orense), i de la pubiiia de 
la famflia Gras, propietbia de la 
firma comercial manresana «Indus- 
trias y Almacenes Grasv. Abans de 

la Guerra Civil es va casar amb En- 
riqueta Manen i Mainou, filla d'un 
important industrial tkxtil de la colb- 
nia«Manen» situadaapuig-reig,a la 
comarca del Bergueda. El matrimo- 
ni, perb, no va tenir descendbncia, i 
la seva esposa actualment encara viu 
a Barcelona. 

Cariatum de Gbib  exireia del Diario de &rrcelono del 6 d'omrbrs de 1964. (AHCM) 



El seu pare, Cástor Calvifio Sa- 
hucedo. a mes a m b  de militar fou 
considera1 com a publicista i cientl- 
fic. De procedencia gallega, foudes- 
linat en la seva carrera militar a 
Manresa el gener de 190.5 per inte- 
grar-seen el Batallóde Muntanyade 
Reus número 6. lloc on mela  i es 
casa amb Dolors Gras i Prat, filla 
d'una famflia benestanl manresana. 
L'abril de 1915 I'ascendiren a Co- 
mandant d'lnfanteria. i va assolir 
posierionnent la graduació de Ti- 
nent Coronel. El julio1 de 1909 va 
col.lahorar en la defensa dels repre- 
saliats per motiu de la Setmana Tra- 
gica, i més tard va intervenir a la 
Guerra d' &rica despres del desastre 
d'Annual. A diferencia del seu fill. 
va menar una vida social inserida 
lolalmenl a Manresa: fou capira del 
Someient de lacomarcade Manresa. 
i foudurant moltsanysel secretaride 
la Camhra de Comer$ i Indústria de 
Manresa i Comarca. prhcticament 
fins a la seva mort, ocorreguda el 
marqdel1941. Elsquiel vanconeixer 
allegen a favor seu una plena dis- 
posició a ajudar tothom qui el re- 
queria. i. peraixh. fou un personatge 
molt popiilara lacomarca del Bages. 
Entre d'altres actuacions, cal desta- 
car la mediació que efectuh en favor 
dels obrers de Navarcles i del Pont 
de Vilomara ques'havien revoliaten 
protesta per les condicions de trehall 
en que vivien. mor[ que va ser repri- 
mitperlesforcesmilitars I'any 1907. 
Es va crear aixf una bona reputació, 
garantida i merescudasegonsels seus 

coetanis. Durant la Guerra Civil va 
ser perseguit, perque fou un dels 
col.laboradors en la preparació del 
«Movimiento Nacional». Un cop 
acabada la confiagració b*l.lica va 
esdevenir president del Tribunal de 
depuració dels caps i oficials que 
havien romas en zona republicana. 
Es va dedicar mes aviat a fer feines 
administratives que no pas al seu 
ofici de militar. 

La seva mare fou la successora 
del negoci comercial de la famflia 
Gras, de gran tradició a la ciutat ja 
que slii instal.lh I'any 1878, mentre 
que la seva iieta -gennana, per tant. 
de I'antenor- es va casar amb el 
notan lleidati Angel Trahal. que 
posterionnent fou nomenat president 
de la Diputació de Barcelona. La 
famfliaGrasregentava I'establheni 
comercial segurament més prhsper 
de laciutat abansqueelsJorba crees- 
sin llur imperi comercial i industrial 
a la segona decada del segle X E .  
Entre 1928 i 1929, la famflia va 
fundar la sncietat «Industrias y Al- 
macenes Gras, S.A.a,el capital de la 
qualestavamolt repartit. sobretoi en 
mans de farnflies d'origen social 
modest. Era doncs una farnflia que 
pertanyia a la classe mitjana-alta, 
d'aparencasenyorial. perh senseuns 
excessius recursos economics. so- 
bretot despres que la famflia Jorba 
(«Industrias y Almacenes Jorba 
S.A.») monopolitzes el sector co- 
mercial de Manresa i de la comarca. 

De la unió Calviño-Gras. en va 
néixer Mariano Calviño de Sabuce- 
do i Gras, que, en realitat. va assumir 
el segon cognom del pare. i sempre 
mes es va fer anomenar així. 

Ahans de passar a descriure les 
activitats polltiqiies qiie Calviiío va 
diir a teme. caldria csmcntar algu- 
nes dades sohre la scva formació 
intel.lectual i academica. 

Aixl. va Ter la primiria en els 
Gcrmans de la Doctrina Cristiana, i 
postcrionent va realitzar el hatxi- 
Ilcrat al Col.lcgi de Sant Ignasi. el 
centre on es prepraven els fills dc 
les classes dirigents manresanes. 

cursar-hi els esiudis de Dret, i sem- 
bla que tambe en aquesta universitat 
es va llicenciaren Filosofia i Lletres. 

Una vegada acahals els estudis 
va realitzar el servei militar en el 
Batalló de Cacadors de Reus, que 
aleshoresera la guarnició militarque 
es trohava a Manresa. 

L'aprenentatge en I'exercici de 
I'advocacia el va realit7;ira Barcelo- 
na en el despatx del noiari Angel 
Trabal. i després treballh en qualitat 
de passant en el bufet de l'acreditat 
advocai manresh. si bé d'origrn ita- 
l i i .  Josep Maria Cechinni. Vicenc 

I Prat . cn les seves memories. quan 
descriu els esdeveniments del 6 
d'octiihre de 1934 a Manresa. asse- 
nyala que Mariano Calviño junta- 
ment amb els tamhé advocats Martl 
Farreras i Cechinni v'an oferir els 
seus serveis per tal de defensar els 
memhres de 1'  Ajiintament empreso- 
nats. perh que I'alcalde Francesc 
Marcet i Artigas amb gran perspich- 
cia polltica va rebutjar I'oferiment, i 
afegeix. a més a mes. que ~l ia i i r ia  
rstat c i t r i~ ís ,  ~ w r f i ,  d r  ifertre si 
I'adi30cnt Calisiño h a ~ i t 6 . ~  csdr\'in- 
gitt r l  drfr~isor dels whrls del 6 
d'nctrrl~r-c. hairria ~>n,grrt cinc ariw 
ni(.$ tard. passejar-se a m l ~  tanta os- 
tcrttacirí, a l  cosrat de Ciano. e lge~ i -  
drr de Mirssnlini, i coiii*er.tit en fla- 
maiit '.Irfr Pro~dncial' de F a l a n ~ c .  
Cali8irio. dru. en ccr-ta manrra, la 
seva carscra pol(tica. a l  nosne re- 
, f i ís  ,,. 

De toies maneres. desconeixem 
el moment en que es va comencar a 
inieressar p r  la polltica. per hé que 
pensem queuna forma oaltradevin- 
culació amh els afers polltics es va 
produir ja abans de la-proclamaci6 
de la S e ~ o n a  República. al'kpocade 
la Dictadura de Primo de Rivera. i 
afirmarlem que s'afilih al partit de la 
,<Unión Patriótica» Itxal juntament 
amb d'alhes persones que després 
ostcntarien diversos chrrecs dins 
I'organigrama de FET-JONS a 
Manresa. Sahem. perh. que va osten- 
tar la presid?nciade IaJoventut de la 
.Unión Patriótican. Precisament 
aquest nucli de persones es va opo- 
sar a I'adveniment de la Segona 
República. ateses les seves convic- 

Anagromo d8«lndustria< y ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~  Gm,» 4 Quant a la seva formaciíí acadk- cións fondament monirquiques: 
carrar de -ni  Miquel de M G ~ W ~ O  mica superior. cal dir que va ingres- d'aqul, que puguem gairehé confir- 
(FOIO: LI. Viro,). sar a la Universitat de Barcelona per mar que Mariano Calviño es decan- 



lava pel rhgim mon?uquic (aixl tam- bada la guerra civil. Tanmateix, Jo- 
bé ho testimonia el fet que fos par- sep Maria colomer3 assenyala que 
tidaride DonJaimede BorMn),cosa Calviiio havia format pan d'un nucli 
que tamhé va demostrar posterior- minoritari anomenat wUni6n Social 
ment quan va col.lahorar en I'edu- Hispánica».de filiaci6ultradretanai 
caci6 del príncep Alfonso de Bor- anticatalanista. 
b6n, fent que aquest intewingués en L'esclat de la Guerra Civil el va 
activitats culturals. i,per la qual cosa, sorprendre a Barcelona, i rhpidament 
va recomanar a Landelino Lavilla es traslladh vers I'Espanya «Nacio- 
com el seu cap de relacions públi- nal», on s'incorporh a l'ex6rcit fran- 

2 ques . quista en qualitat d'oficial de Mill- 
Sembla que no va participar se- cies, al costat d'altres destacats 

nosament en les activitats de cap membres de FET-JONS de Manresa 
partit en concret, i hdhuc hom ha que tornaren del front com a 
arribat a sostenir que havia estat a ex-combatents. Va col.laborar en la 
diferents partits polltics durant el «Legión Cóndor*, perb, fet i fet, no 
perfode republich, llevat de Falange va arribar a lluitar a primera llnia del 
Española, partit al qual es va afiliar front.ABurgos.enconcret,vaentrar 
des del pnncipi,perb en el qual nova en contacte amb el cercle de perso- 
militar activameni fins un cop aca- nes més properes al general Franco, 

1 :Y I 

.w. 
:c.: L... ' 

tot i que el vincle fonamental amb 
aquest darrer va venir de I'amistat 
que eniaulh especialmeni amb Pilar 
Primo de Rivera. perb també amb el 
gendredeFranco.Crist6bal Martlnez 
Bordiu, marques de Villaverde. Ell 
va ser qui posteriorment va actuar 
d'intetmediari en el festeig d'aquest 
darrer amb la filla del general Fran- 
co,CannenFrancoPolo. D'aleshores 
en@, aquests vincles i contactes 
personals li van petmeired'esdevenir 
un dels patricis del rkgim4 i un dels 
seus homes mes iníluents a Cata- 
lunya. El 1936, tambe a Burgos. va 
dirigir juntament amb Josep Rivas i 
Seva. un dels dirigents de la Falange 
catalana de pre-guerra. la formaci6 
de la primera Centúria de Falange de 
Catalunya, laqual cosa,entred'altres 
actuacionsen favorde I'estmciuraci6 
del'estat franquista(elmarq de 1937 
va sernomenat secretari de la Jefatu- 
ra Territorial de Cataluña de aFET y 
de las JONS»),li vasuposarelretorn 
triomfal a Catalunya ostentant el 
chrrec de cap de Falange a la provln- 
cia de Barcelona el gener de 1939. 
immediatament despres de l'entrada 
de les lropes franquistes. Aquest va 
ser el comencament d'una Ilarga i 
dilatada carrera polftica que es va 
caracteritzar per I'acumulaci6 Ücls 
principals c k e c s  polltics nacionals 
i provincials a que podia aspirar tot 
prohom interessat a ascendir en 
I'entramat polltico-institucional de 
I'estat franquista; aul .  la majoria de 
chrrecs que va ohtenir foren de no- 
menament directe per part del gene- 
ral Franco. Amb aixb. va aconsepir 
esdevenir un ferm puntal per al re- 
gim franquista. sohretot a Catalu- 
nya, i en especial grhcies al fetque va 
ser I'home de confianga de Carrero 
Blanco en el nostre pals. 

Aixf fou honorat diversos cops 
amb les mkimes distincions. cosa 
quenomésvaaccentuar la influkncia 
polltica acumulada anteriornient. 
influencia que li va valdre també, tal 
com podrem obse~arposteriotment, 
la seva entrada en el m6n dels nego- 
cis i de les alces finances. 

Calviño va ser el primer cap pro- 
vincial del Movimientoa Barcelona, 
chrrec que presidf durant el curt pe- 
ríode de nou mesos. Molt aviat en 

Edifici del, n h g e t r r m i  Gmsn o b Pbca Moior de Monreia, fou retirat, i el seu lloc I ' o c u ~ ~  un 
dbn procsdeix lo familia moierm da Monano bbiíio (Foto: U. Vir6r). hreu espai de temps Javier Sald'aña 
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Sanmartln. que va ser immediata- 
ment suhstituit per I'enginyer textil, 
Conseller Nacional del Movimiento 
i Ministre d'lndústria i Comer$ del 
1940 al 1945, Demetrio Carceller 
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1 Cunipiendu lo quf, dkpone 
el apartado bl del articuln 22 
de la l ~ y  Organica drl Esta. 

( do. ha designadn el Jeft. del 

I 
Estado cuarenta Consejeros 

t 
i Nacionales del Movimiento, 

i que unidos a los que elegirán 
las provincias konstituirán 
el nuevo Consejo Nacional. La t designación ha sido hecha. ' tal como faculta el texto le : gal al Caudillo. "entre persa- 
nas de reconocidos servicios" 

i a la nación. 
Figuran entre ellos tanto 

Ministros del actual Gobier 

i nn romo ex Ministros que 
pertenecieron a anterior= Go- 

i bienios. y junto a ellos per- 
snnas que representaban. en 

i cierto modo. a los mas diver- 
sos matices del RCgimen. Una 
selección de ilustres penonb 

( lidades en las que aparecen 
1 al lado de figumi de acriso- t lada veteranía al servicio de 

España y del Movimiento, 
otras de mayor juventud y 
que harán oír la voz de iav 
nuevas ceneraciones en el 
Consejo Nacional. 

Hemm de celebrar que en 
esta designación d e  Conseje- 
ros Nacionales. haya reeaido 
uno de los nombramientos en 
la figura del ilustre manr- 
no don Mariano Calviño de 
Sabucedo y G m .  de tan alta 
y recia personalidad politicrr . 

--__U 

Arlicle aobm MFiriano blviño publicatal diari 
Manrerodsl26de~hxnbnds 1967. (AHCM). 

Segura. Les dades de que disposem 
sohreaqucst perlodenoahonen el fet 
que menés una intensa vida política. 
A diferencia d'alguns dels seus suc- 
cessors. Calviño no es va destacar 
per una apretada vida polltica. tot i 
que hom' li reconeix una col.labora- 
ci6 especial en la reorganització de 
la vida civil de la Barcelona de la 
immediatapostguerra.Fins i tot, s'ha 
amhat a assegurar que aquest chrrec 
el va acceptar molt a contracor, ja 
que el seu interks principal residia a 
ostentar chrrecs púhlics de natumle- 
sa honorffica. 

Les constants ideolhgiques que 
feia presents en els pocs discursos 
que hem pogut consultar s'emmar- 
quen dins la Iínia del pensament fa- 
langista de José Antonio: el culte a la 
joventut. la reivindicaci6d'Espanya 
com a unitat de destí. el rehuig dels 
principis demncrhtics. etc. En aquest 
sentit. no el podem considerar. ni de 
hon tros, un dels intel.lectuals orgh- 
nics del rPgim franquista,encara que 
si un dels seus mes fervents entu- 
siastes. 1 encara que fos oficialment 
falangista. la veriiat 6s que no era 
considerar dels «pursa pels seus 
companys de partit a Manresa. 

Prohahlement. la recuperaci6 ff- 
sica i moral de la sncietatcatalana de 
la postguerra impedia la realitzaci6 
de successius actes polítics. com no 
fossin les manifestacions patribti- 
ques organitzades per commcmorar 
el 18 dejuliol,datadel'«Alzamicnto 
Nacionala i la Ti de la guerra amh la 
tradicional desfilada de la «Victo- 
ria*. Precisament, Mariano Calviño 
va assistir a les primeres festes de la 
«Victoria» el maigde 1939a Madrid. 
on fou expressament convidat. A 
part d'aquest factor. cal esmentar- 
ne un altre de naturalesa estricia- 
ment polltica. com la separacid dels 
chrrecs de cap del Movimiento i de 
governador civil I'any 1944. cosa 
que originava un estat de confusi6 
pel que feia a la prevalenqa d'una 
autoritat sohre I'altra: de maneraque. 
tal com assenyalava el cap acciden- 
tal de ~arce lona.~arles~r ias ' .en  un 
informe adrqat  als seus superiors el 
maig de 1940, I'organitzacid harce- 
lonina estava bríena de duecci6 po- 
Iltica, i tant MarianoCalviño.com el 
govemador civil de la província. 
Wenceslao GonzBlez Oliveros. ha- 

vicn h a p t  de Ter froni a les picaha- 
ralles que havien sorgit entre ele- 
ments diferents del Movimiento 
(tradicionalistes, monhrquics i fa- 
langistes, fonamentalment), en de- 
triment d'uncomandament unificat. 

D'acord amh el tarannh amh que 
havia estrenat la seva carrera pollti- 
ca, va decidir allist'v-se voluntAria- 
menta la «División Azul»el juny de 
1943, aho i uniformar i Ilitint la Creu 
de Ferro», en qualitat de capith del 
Cos Jurídic tal com hi fou destinat. 
perb el1 va demanar incorporar-s'hi 
com a capith d'lnfanteria. Aquesta 
fila li va proporcionar merit i un 
signe de distinció. per laqual cosava 
ser guardonai pel cap de 1'Estat amh 
I'altacondecoraci6 de la «Gran Cmz 
del Mérito Militars el novemhre de 
1 9&lR. 

Poc després d'haverdeixat el chr- 
rec de Cap Provincial del Movi- 
miento a Barcelona, I'any 1941 va 
ser elegit per nomenament directede 
Franco, Prncurador a Corts. chrrec 
que va conservar en gairehé totes les 
legislatures grhcies a la seva condi- 
ci6 de Conseller Nacional del Movi- 
miento. IIoc que va ocupar des del 
novemhre de 1942. per cessar en 
finalitzar la LX legislatura. fins que 
el novemhre de 1972 va tornar a 
ésser designat com a tal. 

En tant que Procurador a Corts, 
en la IX legislaiura (1967-1971). va 
perthnyer a les Comissions d'ln- 
dústria i Comer$, mentrc que per la 
sevacondicióde Conseller Nacional 
formava part de les Seccions 3a.. 
*Política econhmica. social i sindi- 
cal»; ha., ~Formació  i promoció de 
la donas; i 9a.. «Orientaci6 polftica 

O exterior)) . 
Al final del 1972 es va tornar a 

incorporar a les Corts altra volta en 
tan1 que procurador de desipació 
directa, i va participar aixf a la dese- 
na i darrera legislatura de I'epoca 
franquista entre el 1971 i el 1977. 
Com a anPcdota a remarcar que re- 
velael pensament polltico-ideolbgic 
profundament antidemocrhtic de 
Mariano Calviño. cal dir que el juny 
de 1976 va votar en contra del pro- 
jecte de Llei d'Associacions Pollti- 
ques que va permetre la legalitmció 
dels partits polftics a Espanya. quan 
aquesta fou una de les primeres fites 
de la Transició Democrhtica. 



L'impwtant, creiem, no fou la 
seva participació en aquest brgan 
mancat de representativitat directa 
com eren les Cons franquistes, sin6 
les gestions que realitzA en favor de 
la consolidaci6del rkgim franquista. 
Com a prova de la seva fidelitat i 
adhesi6 al regim va ser distingit amb 
imporiants i nombrases condecora- 
cions, entre les quals cal subratllar 
I'«Encomienda con placa de la Or- 
den de Cisneros» obtinguda I'abril 
de 1944, les Grans Creus d'lsabel la 
Catblica,delMerit Militar idel Merit 
Civil, el «Collar de San Raimundo 
de PeKafort», dues Creus Roges del 
Merit Militar, la Gran Creu de 
~ ' A g u i i a ~ l e m a n ~ a i l a d e  Sant Mau- 
rici i de Sant Llhtzer d'ltilia; aixl 
com posseia I'«Encomienda de Ca- 
ballero de la Corona de Italia», la 
Creu de Ferro Alemanya de Primera 
Classe, la Gran Creu de I'Orde de 
Maig. IaGranCreu de sant Silvestre, 
la Medalla de I'Est, la Creu d'An- 
titancs i la Creu d'Hivem, entre 
d'altres. 

Atesel seucursus honorum.no6s 
estrany aixl que Mariano CalviKo 
formés part del gmp dels quaranta 
Consellers Nacionals designats pel 
Cap d'Estat. tambe anomenats «los 
cuarenta de Ayete», caracteritzats 
per llur continuada permanencia a 
les Cons, i fos considera1 una de les 
persones de confianca personal di- 
recta de Franco, juntament amb Ca- 
rrero Blanco Nieto Antúnez i Mu- 
fioz ~randes". J.J. Linz mant6 que 
aquest gmp deconsellers estava for- 
mat per procuradors veterans. de 
composició heterogenia, ja que in- 
cloia persones amb diverses ideolo- 
gies, perb sobretot estaven molt vin- 
culades als orígens falangistes del 
regim, o mantenien una relaci6 per- 
sonal amb Franco; constituia doncs 
«una 4lite aiitoeswucturada y auto- 
suficienre,fiel a unos principios del 
Moijimiento de hererogPneo origen 
polftico. pero sobre la base mayori- 
taria del falangismo 'moifimientiza- 
do'"». una elite, en definitiva, que 
havia d'assegurar la continuitat del 
r e g h  franquista. 

Fins a la mort del dictador,Calvi- 
fiova romandre fidel al seu costat i al 
de la seva família. Amb I'inici de la 
Transici6 Dernocrhtica. adopta una 
actitud hostilenvers elproces polltic 

ques'endegava, i el sentiment de por 
el va acompanyar fins a la mort 
I'agost del 1980 al seu domicili 
barcelonl q u e  canvih diverses ve- 
gades per temor a possibles re- 
preshlies- despres d'una llarga 
malaltia. 

Carles Viver i ~ i - ~ u n ~ e r ' ~  en la 
seva adlisi  sobre el personal polltic 
franquista assenyala I'estreta vincu- 
laci6 existent entre els c h e c s  poll- 
tics de I'Estat franquista i el m6n de 
les finances. 

En el cas de Mariano CalviAo, 
sembla que va comengar a fer fortu- 
na durant la Guerra Civil a Burgos, 
onva entrar en contacte ambelscaps 
de la «unificaci6». Si be, el1 va ad- 
quirir una poderosa influencia so- 
bretot a traves del món jurídic. Aixl, 
a part de ser advocat dels Col.legis 
de Barcelonaide Madrid,entre 1944 
i 1949 va ser membre del «Colegio 
SuperiordelConsejode Ahogados», 
la qual cosa li va suposar una bona 
platafomadellan~ament verselm6n 
de les altes finances. Segons semhla, 
no es dedicava a resoldre directa- 
ment les qüestions jurídiques. sin6 
que el bufet que compania amb 
d'altres advocats a la Rambla de 
Catalunyade Barcelona,va esdevenir 
un petíecte escenari de «trMic d'in- 
fluknciesn. D'aquestamanera. vaas- 
solir integrar-se en nombrosos Con- 

sells d'Administraci6 de les empre- 
ses industrials i de serveis mes 
puixants de I'epoca, tant catalanes 
com estatals, a l p e s  de les quals 
depenien directameni de les altes 
institucions del regim. Entred'altres 
chrrecs que va acumular, cal desta- 
car els de president del Cornil* Sin- 
dical del Cacao, comite que depenia 
de la Presidhncia del Govem; presi- 
dent de la «SocietatGeneral d'Aigties 
de Barcelona*; president de les em- 
preses familiars «indus&ias y Alma- 
cenes Gras. S.A.» i  manufacturas 
Manen, S.A.»; president de la 
«Compañia Industrial del Llobre- 
gats; conseller president del Cornil& 
directiu de «Suministrosdel Motor»; 
vice-presiden1 i conseller delegat de 
I'empresa catalana «Fibracolor 
S.A.»; conseller de I'empresa de fi- 
bres artificials SNIACE; conseller 
secretari d'nIndustrias Riva y Gar- 
clan; vice-president de «Bafios y Es- 
tablecimientos Turísticos, S.A.», de 
 comunicaciones Costa Brava. 
S.A.n i de «Hidrofils. S.A.»; conse- 
ller de la Societat Anbnima CROS: 
secretari de «Hilaturas Vich, S.A.»; 
i conseller de la aMútua General de 
Seguros». 

En I'esfera financera, Mariano 
Calviño va ser conseller local del 
Banc d'Espanya, i va pertanyer com 
a vocal al Consell d'Administraci6 
del Banc Espanyol de Crkdit. 

4- CALVINO I LA SEVA 
ClüTAT NATAL 

Tal com hem fet notar en planes 
precedents. Mariano CalviAo no va 
estar gens vinculat a la vida social i 
polltica manresana. L'tínic lligam 
institucional amb la ciutat que l i  
coneuem va tenir lloc abans de la 
Guerra Civil quan va treballar al 
despatx de I'advocat J.M. Cechinni. 
i alfet queellmateixvaestablirbufet 
propia Manresa. Vaexercir. perb, de 
vice-secretari de la Cambra de Co- 
me% i d'indústria de Manresa i Co- 
marca a partir del 1923. quan el seu 
pare va haver de cessar com a secre- 
tari a causa d'incompatibilitats arnb 
les seves obligacions militars. i, 
posteriorment, I'any 1931 fou no- 
menat assessor jurldic d'aquesta 
corporaci6. i no va cessar fins al 
1941 enquk definitivameni traslladh 



el seu domicili a Barcelona. Des 
d'aleshores, els únics vincles que va 
mantenir amb la seva ciutat natal 
forende tipus familiar. Va aparltixer, 
perb, com aacompanyant obligat del 
general Franco en les visites que va 
efectuara M a ~ e s a ,  i algunavegada, 
com a la Festa Major de la ciutat 
l'any 1948, va dur la Bandera Prin- 
cipal de la Processó, bandera que 
només era confiada a personatges 
rellevants. 

Tampoc no tenim referkncies so- 
bre possihles vinculacions amb 
I'organització manresana del Movi- 
miento; si de cas, els contactes amb 
els responsables s'efectuaven indi- 
vidualment. Sembla que no assistia 
mai a les reunions d'ex-combatents, 
on es trobaven els seus amics de 
joventut que s'havien passat, com 
ell, a I'Espanya franquista. 

La política local no el va interes- 
sar en absolut fins al punt que ac- 
tualment hom13 li retreu que no ha- 
gués fet servir el seu enorme poder 
d'infiukncia per tal de contribuir a 
restaurar la prosperitat econbmica 
de Manresa. Aixb no vol dir que no 
concedfs favors de caire polftic a les 
persones de la seva confianca, com 
per exemple el fet que va aconseguir 
que I'alcalde falangista Joan Moll i 
Vall fos destituit del c b e c  el 1964 
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la , alcalde de Manresa i posterior- 
ment govemador civil de Lleida. 
Aquesta maniobra no fou «perdona- 
da» pel sector m6s ferventment fa- 
langista. Aquest tipus de favors que 
consistien solament a promocionar 
polfticament alguns caps del Movi- 
miento local sense interferir en la 
consecucióde beneficismaterialsper 
a la ciutat, quan el1 posseia una in- 
fluencia poderosa i molts recursos 

polttics per intercedir en favor dels 
interessos de la ciutat, va comportar 
un allunyament progressiu de les 
velles amistats juvenils que havien 
esdevingut responsables de I'orga- 
nització de les diferents seccions de 
FET-JONS locaf; distanciament pri- 
mer ideolbgic i després decaire per- 
sonal, f i s  a l'extrem que els qui 
aieshores eren falangistes «purs» 
avui el consideren simplement «un 
gran oportunista i un aprofitat» del 
regim franquista. Aquest fet, tanma- 
teix,probablement tan sols va repre- 
sentar una caractertstica mes de la 
vida polttica de la dictadura. 

En definitiva, la vida de Mariano 
Calviño es va desenvolupar a través 
de I'altemanca de reunions de ne- 
gocis amb festes d'alta societat, de 
I'ostentació de diversos chmecs po- 
lftics de naturalesa més aviat sim- 
bblica, de c b e c s  honorífics i, se- 
cundhriament, de I'exercici de 
I'advocacia; el «tren» de vida, en 
suma, d'un personatge posse'it per 
un «ego» extraordinari i especial- 
ment dotat per a lesrelacions socials, 
molt similar, segurament, al dels al- 
tres «patricis» del rkgim. 
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