
OBRA CULTURAL BALEAR 
atens i ara 

per Xavier Febrés

«Obra Cultural Balear: cada poble llau-
ra el seu futur», això diu el cartell de 
Joan Miró dissenyat especialment per a 
aquesta entitat, probablement la més 
prestigiosa de les Illes, rèplica de TOm- 
nium «principadí», salvant les distàn-
cies.
Quan va néixer Omnium Cultural a Bar-
celona, l’any 1960, Francesc de B. Moll 
prengué la iniciativa de fer el mateix a 
les Illes. El setembre d’aquell mateix 
any en reuní el nucli inicial a casa 
seva. Actualment, l’Obra Cultural Balear 
compta amb 3.000 socis. I compta, so-
bretot, amb una situació del seu marc 
humà d’acció que ja no és la del fran-
quisme.
Val a dir que des de sempre ha semblat 
que l'Obra Cultural polaritzava energies 
més diversificades que Omnium Cultu-
ral. Durant el franquisme, fou l’única 
entitat democràtica legal a les Illes, 
aixopluc, en conseqüència, de tota una 
sèrie d’activitats i de persones que pos-
teriorment trobarien marcs més norma-
litzats. La polivalència cívica de l’Obra 
Cultural, més enllà de les tasques estric-
tament culturals (quins són els límits 
del fet cultural, tanmateix?), n’ha confi-
gurat una imatge relativament diferent 
de la d’òmnium.
Encara ara, per les forces culturals i po-
lítiques que aplega al seu si, l’Obra 
Cultural es veu abocada a prendre po-
sició davant els assumptes públics, i se-
ria considerat si més no discutible que 
®s concentrés en tasques purament aca-
dèmiques. Per exemple, en la mesura 
en què la lluita per la defensa del pa-
trimoni natural mobilitza a les Illes 
capes molt amples de població, hauria 
estat impensable que la manifestació en

GUIA DIDÀCTICA DE LA 
LLENGUA CATALANA

PER A L’E. 6. B. A BALEARS

TOM! ARTiaueS / MARTI MARCH

Una publicació recent 
de l'Obra Cultural Balear.

favor de Sa Dragonera, el passat 3 de 
febrer, no hagués comptat amb la pre-
sència de l’Obra Cultural, «l’entitat més 
prestigiosa de les Illes», entre les forces 
que la convocaven.
Aquesta noció de la necessitat d’imbri- 
cació entre una entitat cultural i el pro-
cés de desvetllament del seu poble fa 
que no se li toleri la temptació de pas-
sivitat o d’autosuficiència. Però la força 
de la inèrcia, ai las!, a la qual s’afegei-
xen el desencís polític, la manca de mit-
jans econòmics i la fugida d’antics ani-
madors vers noves organitzacions lega-

litzades, fan que les funcions actuals de 
l’Obra Cultural es vegin limitades a allò 
que l’entitat pot bonament assumir. És 
molt, tenint en compte que si no ho 
menés l’Obra Cultural no ho faria nin-
gú. És poc en relació amb el que exi-
geix la recuperació cultural dels pobles 
illencs.

L’ENSENYAMENT DE LA LLENGUA: 
ENCARA UNA TASCA DE SUPLÈNCIA 
La principal activitat actual n’és ¡’ense-
nyament del català, tot suplint encara 
l’aclaparadora deficiència escolar que 
en aquest terreny hauria de començar 
a solucionar un esperat decret de bilin-
güisme per a les Illes, encara en pro-
jecte després de prop d’un any de fun-
cionament del Consell General Inter-
insular i després també de ser aplicat 
des de fa mesos al Principat.
L’Obra Cultural impulsa actualment a 
la Ciutat de Mallorca quatre cursos de 
català elemental per a infants, tres cur-
sos de nivell mitjà, dos de superior i 
dos per a castellanoparlants, amb un 
conjunt de 400 matriculats que aporten 
quotes de 200 pessetes anuals els infants 
i 2.000 els adults.
Ultra l’ensenyament de la llengua, espo-
ràdicament promociona cursos de cultu-
ra, història, economia, dret foral, cicles 
de conferències d’actualitat (sobre la 
Constitució, sobre Gabriel Alomar o 
Rosselló-Pòrcel amb motiu del trasllat 
de les respectives despulles), etc.
Des de 1970 s’ha responsabilitzat de la 
continuïtat de la revista bimensual 
«Lluc» (2.500 exemplars de tirada), l’ùni-
ca publicació periòdica en català a les 
Illes fins a la recent aparició de «Ma-
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llorca Socialista», òrgan mensual del 
Partit Socialista de Mallorca (PSM).
Subvenciona i dirigeix el programa «Ma-
llorca al vent» a Ràdio Popular, mitja 
hora diària en català amb cursos, entre-
vistes, actualitat cultural, etc. Aquest 
programa ha guanyat el darrer Premi 
Ciutat de Palma, concedit per l’Ajunta-
ment a una tasca cultural especialment 
meritòria. El Premi havia estat gua-
nyat l’any anterior precisament per 
l'Obra Cultural Balear.

RELACIONS CORDIALS
I INTERESSADES
AMB LES AUTORITATS
Aquests premis atorgats per les autori-
tats municipals encara no renovades de-
noten si més no les bones relacions que 
l’Obra Cultural intenta mantenir amb 
tothom, començant per les autoritats 
constituïdes. Tot sovint les mateixes 
autoritats són les que cerquen les bones 
relacions per tal de procurar-se la imat-
ge de marca nacional i democràtica 
(sobtadament indispensable) que els pot 
conferir el contacte amb una entitat 
com l’Obra Cultural.
El primer Consell General Interinsular 
(a mans d’UCD) patrocinà l’edició de 
l’opuscle «Llengua o dialecte? Català o 
mallorquí?» de Francesc de B. Moll, àm-
pliament difós, tot fent seva de manera 
inequívoca l'evidència de la unitat lin-
güística dels Països Catalans (la Dipu-
tació, l’Ajuntament i el Consell valen-
cians encara se’n fan creus). L’edició 
d'aquest opuscle fou suggerida al Con-
sell Interinsular per l’Obra Cultural.
Fins i tot en els pitjors moments del 
franquisme, l’Obra Cultural no fou mai 
clausurada ni inquietada seriosament, 
malgrat la condició de refugi d’activi- 
tats que alguna autoritat meticulosa 
hauria pogut considerar «asociación 
ilícita» o «propaganda ilegal». Òm- 
nium Cultural en sap alguna cosa... 
L’Obra Cultural, i la cultura mateixa, 
eren considerades poc perilloses a les 
Illes.
Al nivell jurídic, l’entitat subsistí com 
a societat civil fins que l’any 1972 s’aco- 
llí al règim d’associació regulat per la
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Llei de 1964, més ajustada a les activi-
tats públiques que menava.
Només en una ocasió rebé la bastonada 
repressiva, limitada a una multa infe-
rior a 1.000 pessetes, pel programa que 
edità en relació amb les festes populars 
d’un poble mallorquí, i en el qual apa-
reixia dibuixat un guàrdia civil dins un 
cubell d’escombraries.

LA CULTURA ILLENCA
NO TÉ MECENES
A l'evasió intel·lectual dels antics ani-
madors de l’Obra Cultural devers el 
marc en molts casos potser més lògic 
dels partits polítics, s’afegeix, a l’hora 
de justificar la precarietat de possibili-
tats actuals, la gran limitació dels re-
cursos de l’entitat.
Si l’organisme bessó al Principat, Òm- 
nium Cultural, sovint pogué disposar 
de mecenatges econòmics, aquest no ha 
estat mai el cas de l’Obra Cultural. 

Senzillament, no existeix una burgesia 
illenca preocupada per mantenir un ni-
vell cultural decent. Deixant a part les 
relíquies museístiques de l’antiga aristo-
cràcia illenca (tampoc no sempre addic-
ta a la llengua autòctona), els nous 
rics del turisme difícilment poden tenir 
interès a potenciar una cultura que 
ells mateixos ignoren olímpicament. La 
nova burgesia creada pel turisme és per-
fectament inculta i, a més, tant li fa de 
ser-ho. Sense oblidar que, com deia 
Gregori Mir, els veritables nous rics 
del turisme mallorquí són els directius 
dels «tours operators» internacionals 
que resideixen a Londres, a Bonn o a 
Copenhaguen.
L’Obra Cultural Balear, doncs, no ha 
pogut disposar mai del mecenatge eco-
nòmic d’alguns dels sectors socials ben-
estants que sovint sostingueren Òm- 
nium Cultural. La cultura illenca tam-
bé ha estat de peatge, però, a més a 
més, només pagaven els «600».
En el capítol de les honrosíssimes ex-
cepcions, cal assenyalar aportacions 
econòmiques cabdals com els ajuts for-
nits pel pintor principadí Joan Miró, 
establert a Mallorca. Des de fa anys és 
un dels socis amb la quota més alta 
i recentment ha donat cinquanta lito-
grafies originals, que l’Obra Cultural 
ven a 50.000 pessetes unitat, a més del 
cartell esmentat a les primeres línies 
d’aquest article. També és un honor per 
a Tactual president ucedista del Consell 
General Interinsular, Jeroni Albertí, per-
tànyer des de fa deu anys a l’Obra 
Cultural Balear.
—Jo crec, en contra del que pensen al-
guns, que l'handicap principal no és la 
manca de mitjans econòmics, sinó 
la manca de gent útil —opina el pre-
sident de l’Obra Cultural des de 1977, 
Josep M. Llompart—. Però també és 
veritat que amb mitjans econòmics po-
dríem contractar gent i suplir aquesta 
manca. És com el peix que es mossega 
la cua. L’actual desmobilització de 1« 
gent és gravíssima. Les tasques de 
l’Obra Cultural es facilitarien si no ens 
trobéssim en un moment tan inert com 
ara. D’acord que l’Obra Cultural hauria 
de ser un incentiu per a arrencar, pero 
també és més fàcil donar impuls a una 
cosa que ja s'està movent... Tampoc no 
crec que l'Obra Cultural s’hagi aturat 
fins al punt que diu alguna gent. Pas-
sem per una crisi inevitable d’adaptacio 
a les noves circumstàncies, exactament 
igual que succeeix amb altres entitats. 
És difícil veure’n la sortida, perquè res 
no està clar: tenim un Consell amb 
atribucions fantasmagòriques, els par-
tits polítics estan desconcertats, no dis-
posem d’Estatut d’Autonomia... En abs-
tracte, sabem el que hauria de ser l'Obra 
Cultural, però és difícil de concretar- 
ho ara.

AGONIA PER INADAPTACIÓ?
Algunes veus qualificades del món cultu-
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ral mallorquí afirmen en privat que en 
aquests moments l’Obra Cultural es tro-
ba amenaçada de mort després d’una 
lànguida agonia per inadaptació a la 
nova situació postfranquista. Diuen que 
aquesta entitat, peça clau en una època 
en què era l’Única legal i centralitzava 
totes les activitats político-culturals de-
mocràtiques, assumint l’habitual paper 
de suplència, ara s’ha desinflat i només 
serva el prestigi d’unes sigles.
El certificat de defunció sembla, si més 
no, precipitat. Les crisis d’adaptació no 
han estat mai necessàriament mortals. 
Ningú no nega la sagnia de membres 
actius que va representar la legalització 
dels partits polítics i la nova militància 
d'aquells que fins aleshores s’havien 
aixoplugat a l'Obra Cultural. Acabat el 
paper de suplir-ho tot, calgué afrontar 
de cop la genuïna missió cultural. Però, 
què dimonis és fer cultura? Tants caps, 
tants barrets, probablement.
Tanmateix, sembla que dues línies pola-
ritzen el conjunt d’opinions: la dinamit- 
zació cultural de base (fomentar les ac-
tivitats culturals entre les més àmplies 
capes de població) o bé concentrar-se 
en iniciatives acadèmiques per a cercles 
prèviament interessats.
Entre les dues opcions possibles, sobre 
les quals difícilment es produirà una 
elecció determinant en la situació ac-
tual, l’Obra Cultural es manté sobre la 
base de les activitats habituals. Sembla 
evident que una possible revifalla de 
les activitats o un replantejament de la 
seva funció difícilment vindran de les 
institucions públiques o de les organit-
zacions polítiques. El Consell Interinsu-
lar no té atribucions, els partits no dis-
posen d’una política cultural precisa, 
l’Estatut autonòmic és prou lluny per 
no haver provocat encara ni un mer de-
cret de bilingüisme com al Principat. 
D’altra banda, també seria forassenyat 
enfrontar-se inútilment amb el Consell 
o amb els ajuntaments en una zona on 
les eleccions són guanyades sense gaires 
problemes per UCD.

UN PROJECTE DE POLÍTICA 
CULTURAL ENTRE AMBICIÓS
I UTÒPIC
En tot cas, el Secretariat de Barriades 
(una de les dotze secretaries en què 
està estructurada l’Obra Cultural) ha 
estat capaç d’elaborar un dels projectes 
de bases de política cultural més cohe-
rents dels pocs que s’han gestat els úl- 
huis anys arreu dels Països Catalans. 
. tracta d’un vast projecte qualificat 
invariablement d’ambiciós. Els uns em- 
Pren aquest qualificatiu per no dir que 
Çs simplement utòpic; d’altres hi veuen 
a base programàtica necessàriament 
complexa i difícil perquè la majoria 

illencs es faci a mans d’una mala ve-
gada la producció i el consum culturals.

que tota cultura té uns pro- 
els ciutadans que dia a dia

«És evident 
Conistes:

Josep M. Llompart, president de 
l’Obra Cultural Balear des de 1977.
(Foto: Pilar Aymerich.)

la conformen amb totes les seves ma-
nifestacions vitals. Conscients d’aquest 
fet, aquestes Bases de Política Cultural 
no pretenen altra cosa que no sigui ca-
nalitzar i facilitar la plena expressivitat 
popular. El Secretariat de Barriades de 
l’OCB comprèn la necessitat que tenim 
de normalitzar la cultura dins l'àmbit 
territorial de les Illes, com a integrant 
dels Països Catalans, si realment prete-
nem recuperar el sentit de poble.» Així 
comença el document, elaborat en col- 
laboració amb les Associacions de Veï-
nats de Mallorca.
A la primera part s’hi especifiquen dotze 
Bases, precises pel que fa als punts ele-
mentals, com ara el concepte eminent-
ment popular de la cultura o la unitat 
lingüística i cultural dels Països Cata-
lans, però necessàriament imprecises en 

Des de 1970 l’Obra s’ha responsabilitzat 
de la continuïtat de «Lluc».

allò que exigeix la conciliació dels punts 
de vista de les organitzacions polítiques 
o cíviques que haurien de donar-li su-
port.
Entre les dotze bases es compten, a 
més dels punts elementals esmentats, la 
necessitat d’integració dels immigrats, 
el rebuig d'un determinat bilingüisme 
oficialitzat com a institucionalització de 
la diglòssia, la necessitat de mitjans 
de comunicació en català, «com a ins-
truments essencials per a la represa 
i la normalització cultural del nostre 
país», etc.
Aquestes bases són acompanyades del 
corresponent projecte d'actuació, divi-
dit en un pla d'urgència a curt termini 
i un vast pla de política cultural. D’altra 
banda, la creació de Centres de Divulga-
ció Cultural (escoles d'iniciació cultural, 
biblioteques públiques, ateneus popu-
lars) hi és concebuda amb el comple-
ment necessari de Tendegament d’equi- 
paments per al jovent (esplai, esports, 
etcètera), per a la tercera edat i per a 
la dona.
El projecte, l’elaboració del qual ha 
constituït una de les tasques més sig-
nificades de l’Obra Cultural els últims 
mesos, ha trobat ja diversos ecos a la 
premsa («Avui», 14-1-1979; «Ültima Ho-
ra», 15-1-1979; «Diario de Mallorca», 
15-1-1979, i «Avui», 14-III-1979).
—La idea madurava des del Congrés de 
Cultura Catalana —manifesta el seu 
principal animador, el responsable del 
Secretariat de Barriades, Xavier Garcia- 
Cassanyes—. No ens plantegem d’apli- 
car-lo íntegrament de moment, senzilla-
ment perquè ens seria impossible sense 
la participació dels organismes públics. 
És un projecte amb visió de futur. El 
que cal ara és oferir-lo a les institucions 
i a les forces polítiques.

EN ESPERA DE LA COORDINACIÓ 
AMB BARCELONA I VALÈNCIA

Les relacions entre l’Obra Cultural i 
ómnium ens han estat qualificades de 
cordials però distants, sense que fins 
ara s’hagi establert una veritable col·la-
boració.
Hi ha un projecte imminent de coordi-
nació entre les juntes directives de les 
tres entitats similars existents a Barce-
lona, a la Ciutat de Mallorca i a Valèn-
cia (les dues esmentades i Acció Cultu-
ral del País Valencià).
—Però encara no està clar com ho fa-
rem —diu Josep M. Llompart—. L’acord 
ha estat retardat per les campanyes 
electorals, tot i que ha de concretar-se 
durant aquest curs acadèmic. Primera-
ment, es tractaria de rebre informació 
del que fa cadascú i veure què es pot 
fer en comú, tot intercanviant les idees 
respectives.
Aquesta coordinació podria constituir, 
si més no, una petita prova de vitalitat.

XAVIER FEBRÉS
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