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r. Pla (Josep
Pla) li retreia a

un hipotètic Cendrós,
a la increïble història
del Dr. Floïd que va
muntar Boadella ja fa
un anys amb Els Jo-

glars, que la història oficial l’escriuen
els vencedors. I que ell era un perde-
dor. L’obra la vaig poder veure al Teatre
Romea de Barcelona, un teatre que va
ajudar a recuperar i rellançar el 1967
Joan B. Cendrós, la figura satiritzada
en aquell muntatge.

És una tecla més de les moltes que
va tocar Cendrós, com a mecenes i ac-
tivista cultural. Un dels cinc creadors
d’Òmnium Cultural, repatriador d’edi-
cions Proa, sempre amb un clar desig
de recuperació i modernització de la
nostra cultura. És clar que la sentència
sobre qui escriu la història l’hem anat
sentint i aplicada a molts altres relats,
però justament el paper que ha jugat
Joan B. Cendrós, i com ell molts d’al-
tres, és poc conegut. Però ara tenim
des d’una exposició al Palau Robert
fins a una biografia, acabada d’aparèi-
xer, i escrita per Genís Sinca: El cavaller
Floïd. I és que com a empresari Cen-

drós és qui va revolucionar la cosmèti-
ca masculina als anys 30 gràcies al
Floïd, la loció per a després de l’afaitat.
Cendrós no es va arronsar davant del
franquisme per exemple amb la matei-
xa creació d’Òmnium Cultural, que la
llei del moment no autoritzava, i amb
altres vistoses accions.

De fa poc hi ha un premi que duu el
seu nom, i que aquest any ha recaigut
en la traductora de Quim Monzó o de
Josep M. de Sagarra, Carner o Rubert
de Ventós a l’anglès: Mary Ann New-
man. Aquesta nord-americana, direc-
tora executiva de Farragut Fund for Ca-
talan Culture als EUA, forma part del
Consell Consultiu del Diplocat, que in-
tegren un seguit de personalitats d’in-
fluència internacional i de diferents
camps. També hi són Josep Carreras,
Jordi Savall o Carme Ruscalleda, entre
d’altres. També hi havia fins fa dos dies
Sol Daurella, que no ha acabat de re-
sistir la campanya en contra i el boicot
contra la Coca-Cola, l’empresa que
presideix a Europa. S’ha esbravat, per-
què vegeu qui escriu la història.
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Keep calm
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Floïd

Cendrós no es va arronsar
davant del franquisme per
exemple amb la mateixa
creació d’Òmnium Cultural i
amb altres vistoses accions

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch
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nònim, en Romuald Grané? Ai-
xí que va arribar des de Barcelo-
na a la residència per a gent

gran de la Gatassa de Mataró ja es va
fer notar. Va albirar quins efectius po-
lítics, agitadors i culturals de la ciutat
d’adopció li podien ser útils i s’hi va
posar en contacte. De mi va treure
unes quantes entrevistes i informa-
cions al diari i una o dues conferències
per als interns, i quan va saber que te-
nia duplicada a casa la Gran Enciclo-
pèdia Catalana va fer que regalés la so-
brant a la institució que l’acollia. Ro-
muald Grané no estava malalt. No era
ni tan sols gaire gran. La malalta era la
seva dona, la Floreta, afectada d’Alz-
heimer, i ell havia remogut cel i terra
per aconseguir viure amb ella a la resi-
dència. “Jo no vull separar-me de la
Floreta, no me’n vull divorciar”, havia
dit al conseller Antoni Comas quan
aquest li va informar que les residèn-
cies es reservaven als malalts i que els
familiars els havien d’anar a veure se-
guint el règim establert de visites. Ro-
muald Grané creia que això era un er-
ror, i com que era un lluitador va acon-
seguir el seu propòsit. La seva no era
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llavors una situació excepcional. Hi
havia al país altres matrimonis grans,
amb un sol cònjuge malalt, que feien
vida junts a les residències. És excep-
cional ara, quan Romuald Grané ja és
mort. No ha guanyat la batalla. De mo-
ment. La seva reivindicació de resi-
dències mixtes i també de la mort dig-
na queda en els llibres que va escriure
i que va enviar a totes les autoritats
sanitàries del govern i dels municipis
d’Espanya. El cònjuge sa no era a les
residències un paràsit sinó algú que
organitzava actes festius i culturals,
que animava els malalts i que aconse-
guia llibres i enciclopèdies per enriquir

la biblioteca. Les residències no han
de ser l’avantsala dels tanatoris, deia.

Aquestes coses les explica molt clar
i bé la Núria Segura Insa en el llibre
Herois anònims; la història d’en Ro-
mulad Grané Vilaseca. Heroi? Sí. Per
tot això que hem dit i per les lluites
antifranquistes exercides des del seu
partit, el PSUC, i que el van dur unes
quantes vegades a la presó. Es va man-
tenir fidel al “partit” fins i tot quan els
dirigents li van fer el buit per haver-se
situat al costat de Joan Comorera. El
PSUC i els seus objectius revoluciona-
ris i catalanistes passaven per damunt
de tot. Genís Cinca acaba de publicar
un altre llibre, El senyor Floïd, sobre
un heroi de la cultura catalana, Joan
B. Cendrós. L’obrer i el burgès d’algu-
na manera es complementen, encara
que Cinca sembli no estar-ne gaire
convençut per les manxiules que dedi-
ca al PSUC. El país s’ha construït amb
lluites des de diversos i contraris
fronts. No vaig conèixer el cavaller
Floïd. Sí en Romuald Grané, amb
aquella pàtina robusta dels vells lluita-
dors d’esquerra que no necessitaven
un massatge per espavilar-se al matí.

“Romuald Grané,
lluitador del PSUC,
va defensar les
residències mixtes

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

L’heroi ‘anònim’




