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Al desembre farà cent anys del naixement de Fèlix Millet i Maristany

El gran mecenes de la postguerra

L
J o s e p F a u l í

a condició de mecenes
no exhaureix, ni de
lluny, la personalitat
complexa i rica de Fèlix
Millet i Maristany (Bar-
celona 1903-1967), però,

amb la perspectiva que ara tenim –al
desembre farà cent anys del naixement
i en fa més de 45 de la mort–, és la que
millor el defineix. Entre el 1939 i el
1967 Catalunya va tenir en ell un català
que emprava bona part de les seves
possibilitats econòmiques en la protec-
ció de la cultura catalana, un català
que, en aquells moments, era defensa i
reivindicació, ajut i foment, protago-
nista de fets puntuals i promotor de
visions col·lectives. Perquè Millet va ser
mecenes i catalitzador de mecenatges,
agent individual importantíssim i, a la
vegada, iniciador, motor i organitzador
de voluntats disperses. Dic això no pas
pensant només en la seva darrera gran
intervenció, que va ser la creació
d’Òmnium Cultural (1961), sinó recor-
dant, també, el seu paper determinant
en la clandestina Benèfica Minerva
(1943), en el benentès que, en tot mo-
ment, mentre treballava en mecenatges
col·lectius i els dirigia, va practicar un
mecenatge individual directe i multi-
forme. Per aquesta llarga, difícil i fruc-
tífera actuació de mecenatge, Albert
Manent gosa d’afirmar que “en el segle
XX Catalunya ha tingut sobretot tres
grans mecenes individuals: Rafael Pat-
xot i Jubert, Francesc Cambó i Batlle i
Fèlix Millet i Maristany”.

Amb una oportunitat que l’honora i
ens serveix col·lectivament, Manent
acaba de publicar una biografia de Mi-
llet, llibre de capçalera per als records i
les commemoracions que tot centenari
genera i que, en aquest cas, és just,
convenient i fins i tot necessari que ge-
neri, perquè, com escriu el mateix Ma-
nent, “Fèlix Millet mereix un home-
natge públic ara que hem recuperat
part de les llibertats nacionals”. La bio-
grafia –Fèlix Millet i Maristany. Líder cris-
tià, financer, mecenes catalanista– va ser
distingida amb el premi Fundació Ra-
mon Trias Fargas 2003 i ha estat publi-
cada per Proa.

El subtítol de la biografia
asenyala molt bé els tres ca-
mins d’actuació de Millet,
però seria un greu error
veure-hi tres maneres de fer
diferents. No hi ha tres Mi-
llets, sinó un de sol: cristià,
catalanista i home de nego-
cis, tres facetes que, de fet, a
la seva manera, ja conviuen
en el jove dinàmic i agosarat
de la Federació de Joves
Cristians de Catalunya (FJC-
C). La vida el mena a com-
plicades intervencions lluny
de la pàtria, però els refe-
rents, els seus referents,
continuen essent els matei-
xos, amb Montserrat i la
llengua catalana com a ex-
ponents definidors. Des de la
fe i des de la catalanitat, va
ser un gran home d’acció,
com ja va demostrar a bas-
tament en la tasca immensa
de posar en marxa la Fede-
ració. Home d’acció, intensa
i diversa, que posen en relleu
les dedicacions següents, en
una llista que no és ni la
tercera part de llarga del que
podria ser: president de la
FJCC, director d’El Matí,
aglutinador de la fundació Benèfica Mi-
nerva, amic i confident dels abats Marcet
i Escarré, creador i president de la
Compañía Hispano-Americana de Segu-
ros y Reaseguros, president del Banc Po-
pular Espanyol, secretari general de la
Comissió Abat Oliba, impulsor de l’Obra
del Ballet Popular, president de l’Orfeó
Català, president de Gráficas Marina,
president d’Ediciones y Publicaciones
Spes, creador del Secretariat d’Orfeons
de Catalunya, fundador i primer presi-
dent d’Òmnium Cultural...

És cert que el franquisme va propiciar
la gran carrera econòmica de Millet, pe-
rò no ho és menys que la seva intro-
ducció en el món de les assegurances,
que va ser la base de tot, provenia ja dels
anys 30. Va ser la seva empresa italiana
la que, des de Trieste, el va enviar a Se-
villa, on aquell catòlic català –valga’m

Déu!– es va fer amic ni més ni menys
que del cardenal Segura. Fèlix Millet, el
1936, havia sortit de Barcelona per sal-
var la pell; el 1939, ell, segons paraules
de Manent, “que retornà gràcies als
vencedors, aviat es va sentir vençut com
d’altres que havien viscut o combatut
amb l’anomenada Espanya nacional”. La
llarga i densa etapa de mecenatge que
l’acompanya fins al final de la vida és la
resposta a aquesta derrota.

Es va parlar sempre de les seves rela-
cions amb Madrid, de les seves relacions
i de les seves influències. La veritat, però,
és que, en el moment decisiu, el fran-
quisme va ser del tot insensible al que ell
volia. El 1961 funda Òmnium, les acti-
vitats del qual són suspeses el 1963, i
l’entitat no torna a ser autoritzada fins
al mes d’octubre del 1967, és a dir, mig
any després de la seva mort. Va ser la

seva darrera batalla i la va
perdre, si més no en vida. En
aquells tres anys llargs, que
es van fer eterns, s’hi va es-
forçar, va moure influències,
va exposar raons, va voler
convèncer..., però la solució
va arribar massa tard perquè
ell pogués veure-la. I va arri-
bar més perquè la política
general del règim canviava
–o volia fer-ho veure–, que
no pas com a acte d’amistat
dels que deien que eren els
seus amics.

De fet, malgrat totes les
amistats i tots els interessos,
la posició de Millet a favor de
la catalanitat era claríssima i
contundent: a la Federació, a
la Minerva, a la Comissió, a
l’Orfeó, a Òmnium... Potser
el dia a dia de tantes actua-
cions puntuals i directes po-
dia no transcendir, però la
seva repetida implicació en
obres col·lectives de pes era a
la vista de tothom. I això,
amb Òmnium i des d’Òm-
nium, per si no ho era prou,
es va fer encara més evident.

Hi ha, per mi, un moment
estel·lar en la vida de Millet,
que no és ni un dels grans
discursos de la Federació ni
un dels grans èxits econò-

mics. És un acte públic, però d’una altra
dimensió, una dimensió que es fa ge-
gantina a causa de les circumstàncies i
els significats afegits. Va ser el dia 27
d’abril del 1947, en la festa d’entronit-
zació de la Mare de Déu de Montserrat;
Millet no va fer-hi el discurs que li hauria
agradat de fer, i es va limitar a llegir,
enmig d’un silenci impressionant de
fervor i adhesió, la Visita espiritual del
bisbe Torras: va ser una oració esdevin-
guda manifestació, una pregària con-
vertida en declaració de principis. El
Millet de la Federació revivia en un altre
acte de servei, que, ateses les circums-
tàncies, aconseguia un significat i un
abast completament fora de mida. Un
altre servei en el context d’una vida de
servei com va ser la seva.

■ Josep Faulí. Escriptor i periodista

Feu-ho sempre amb preservatiu!
J o r d i A r g e n t e r

L
a gran pandèmia de la síndrome
d’immunodeficiència adquirida
és alarmant. El programa de les
Nacions Unides contra la sida

(ONUSIDA) considera que 40 milions de
persones viuen amb la sida, segons les
estimacions que va publicar fa una set-
mana. En el que portem del 2003 cinc
milions de persones s’han infectat amb
el VIH i tres milions han mort. En el Dia
Mundial de la Sida, el secretari general
de les Nacions Unides, Kofi Annan, ha
declarat que aquesta malaltia “no sem-
bla pas mostrar signes de reducció”. Ca-
da minut s’infecten deu persones, afir-
ma l’informe de les Nacions Unides. Se-
gons les dades del Pla Nacional sobre la

Sida, 55.000 persones han mort a causa
d’aquesta infecció a Espanya, és a dir, el
80% dels 66.352 casos declarats entre el
1981 i el 2002. No s’ha trobat encara un
remei per a aquesta malaltia; els tracta-
ments antiretrovirals només limiten els
seus efectes i proporcionen una millor
qualitat de vida als portadors i als in-
fectats, que és molt, però no curen. El
descontrol de la sida a l’Àfrica –on ja
han mort 13,7 milions de persones víc-
times del VIH– desintegra les comuni-
tats rurals i intensifica la seva pobresa.
Ara l’alarma s’ha disparat també a casa
nostra, on el departament de Sanitat ha
detectat que el 25% de les infeccions pel
virus de la sida notificades a Catalunya

afecta adolescents i joves d’entre 13 i 29
anys. Com pot ser que, amb els conei-
xements de què disposem actualment,
els adolescents i els joves abaixin la
guàrdia d’aquesta manera? Com pot ser
que es diguin inconscientment “a mi no
em passarà” i juguin a la ruleta russa
com si amb ells no anés la cosa? Em sap
greu haver-ho de dir, però no ho entenc.
De moment, només tenim dues armes
per lluitar contra aquesta pesta: la pre-
venció i el tractament. I val més curar-se
en salut i fer-ho sempre amb el preser-
vatiu, que és la millor prevenció de què
disposem fins ara. Penseu que a Occi-
dent som afortunats de poder-nos per-
metre la despesa d’aquesta protecció,
que a l’Àfrica no es poden finançar ni els
preservatius, ni per descomptat els fàr-
macs antiretrovirals. Aquella dada tan

inquietant que afirma que un de cada
quatre nous infectats al nostre país és un
jove o un adolescent es combina mal-
auradament amb l’alça substancial dels
embarassos no desitjats i els avorta-
ments, la qual cosa no fa més que reblar
el clau de la irresponsabilitat dels ado-
lescents i joves catalans, que semblen
preferir el remei, per dolorós que sigui,
a la prevenció. No vull creure que sigui
una conseqüència de la prohibició per
part de l’Església del preservatiu, prohi-
bició que com diu Peter Piot, el director
d’ONUSIDA, és “una falta greu que costa
vides humanes”. La responsabilitat dels
pares i dels educadors per informar els
fills i els alumnes és també molt im-
portant i espero que s’incrementi a la
vista d’aquesta dada.

■ Jordi Argenter. Escriptor


