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ELS MECENATGES DE LLUÍS CARULLA

Quan arribeu al domicili de la Fundació 
Jaume I, gairebé oculta dins un bloc d’ofi- 
cines de modernitat aséptica, podeu obser
var com conviuen civilitzadament marke
ting i promoció cultural catalana.
La secretaria de recepció, des de darrera 
del vidre antiatracament, us demana ama- 
bilíssimament que espereu una estona. En- 
fonsats a la cadira de bracos podeu llegir 
«Nueva Empresa» o «Financial Times» o, 
si us ho estimeu més, podeu somiar, agom- 
bolats peí fil musical i una esmorteida re- 
mor de máquina d’escriure, que sou un 
client més del holding d'empreses en la seu 
del qual us trobeu.
Lluís Carulla i Canals, mésela prou insó
lita d’empresari i de catalanista fervent, 
és l’ánima i el fil conductor de múltiples 
activitats que ara impulsa i aixopluga des 
de la Fundació que dirigeix. Reconeixereu 
el tremp de corredor de fons de Carulla 
a les primeres juntes d’ómnium Cultural 
o del Fórum Musical, eixugant els deutes 
del Teatre Romea, salvant «Cavall Fort», 
creant Gallina Blanca... El catalanisme de 
Lluís Carulla permetrá d’explicar-vos que, 
entre envans de departament de manage- 
ment i vendes, algú s'amoini per les reedi- 
cions d'«Els Nostres Clássics» de l'editorial 
Barcino, per cancel-lar les multes imposa- 
des a uns Jocs Floráis, per localitzar les 
últimes brodadores d’or que puguin confec
cionar una réplica exacta de la senyera de 
l'Orfeó Catalá, o per comprar un local per 
al Centre de Culture Catalane de París.

El 1973, la primera Fundació Carulla-Font 
—Font és el cognom de l’esposa de Lluís 
Carulla— és anul-lada per a deixar pas a la 
Fundació Jaume I, que és el paraigua i 
la forma jurídica d’uns mecenatges que 
vénen de forpa lluny, tan arrelats com les 
conviccions nacionalistes del seu promotor. 
Segons l'acta de constitució, la Fundació 
Jaume I és una fundació cultural privada 
que té com a objectius promoure «desinte- 
ressadament, per si mateixa o a través de 
tercers, qualsevol mena d’activitats de 
cultura catalana i especialment de l’idioma 
catalá, tais com investigacions científiques, 
edició i publicació de periódics, llibres i 
revistes, realitzacions artístiques i culturáis 
de qualsevol ordre, en especial les d’ense- 
nyament, les teatrals o cinematográfiques 

portades directament o a través de la rádio, 
el disc o la TV, o qualsevol altre mitjá, 
sempre que, a judici del Patronat, mereixin 
tal ajut». El tremp decisiu de Lluís Carulla 
—que no hauria ¿'ofuscar la tasca de tots 
els col-laboradors— fa necessari entendre 
la seva biografía per entendre la Fundació.

LES ARRELS: L’ESPLUGUÍ 
NACIONALISTA
Carulla neix a l’Espluga de Francolí el 
1904. El Carulla adolescent, inspirat per 
Josep M. Rendé (nacionalista espluguí, im
pulsor del cooperativisme i el sindicalisme 
agraris, primer a la Conca de Barberá i 
després al Principat, des de carrees a la 
Mancomunitat), amb uns amics crea i diri
geix «El Francolí», la primera revista cata
lanista de la vila, que més endavant seria 
prohibida per Primo de Rivera. El 1923, 
ja estudiant Dret a Barcelona, Carulla crea 
discretament la seva primera indústria, la 
primera espuma d’una carrera de self made 
man a la catalana. Amb la creació de la 
segona indústria, Gallina Blanca, Carulla 
entra de pie en el món empresarial, de tal 
manera que, durant la guerra civil, pot 
oferir encárrecs professionals ais orfebres 
Sunyer i Capdevila, a l’escriptor Josep M. 
Folch i Torres, al dibuixant Junceda, a Fac
tor Enric Borras i a tants d'altres.
Ja a la postguerra, el finanqament per part 
de Carulla impedí que l’Espluga caigués 
novament en la decadencia. Reparen les 
destrosses de la guerra, recullen restes 
etnográfiques i arqueológiques, comenta 
la reconstrucció de la casa pairal del se- 
gle xvii per a un futur ús social, milloren 
urbanísticament la vila, inicien la recollida 
de materials per a un Museu de la vida 
rural.
La construcció i la promoció del Casal de 
l’Espluga, del 1963 enqá, representa el punt 
culminant de la col-laboració de Carulla 
amb la seva vila. El Casal ha esdevingut 
un catalitzador ciutadá de primer ordre. 
A fináis de 1979 entrava en funcionament 
la Residencia Jaume I per a cent cinquanta 
ancians, subvencionada per la Fundació. 
Actualment, la Residencia ha passat, com 
a fundació pública, a mans de la Diputació 
de Tarragona.
Amb tot aquest mecenatge ha pretés sen- 
sibilitzar de cara a la catalanització, i aug-

Saló del palau Dalmases, seu 
d’ómnium Cultural, associació promotora 
de la cultura catalana, que Lluís Carulla 
contribuí a fundar I a expandir.

mentar-la. Així, 1’11 de setembre del 1977, 
Carulla organitza una venda subvenciona
da, a meitat de preu, de quatre mil metres 
de bandera catalana per l’Espluga i les 
comarques veínes; Carulla promou la cons
trucció d’un nou ediíici per a l’escola de 
les Carmelites de l’Espluga amb el compro- 
mis contractual —i aleshores, sota el fran- 
quisme, secret— de catalanitzar-hi l’ense- 
nyament. El 1975 aixeca el primer monu- 
ment públic a Pau Casals, ais jardins del 
Casal...
Des del 1964, l’oficina particular i els col- 
laboradors més próxims de Lluís Carulla 



—més de vint-i-cinc-— es dedicaren a la 
constitució, la gestió i l’administració de 
les activitats del Casal. És fonamentalment 
aquest equip qui endegará les altres inicia- 
tives de mecenatge, principalment la Fun 
dació Jaume I.

ELS MECENATGES CULTURALS:
DE L’ORFEO CATALA
A L’OMNIUM CULTURAL

Sobretot des de 1963, Carulla, amb for?a 
éxits fulgurants, ha aplicat la seva expe
riencia empresarial i l’ha abocada a salvar 
entitats, a guanyar socis, a eixamplar els 
ámbits socials de la cultura catalana de 
resistencia. Aquell any, com a soci de la 
Junta i responsable económic de l’Orfeó 
Catalá, aconsegueix, després d'una campa- 
nya maquinada pam a pam, que en poques 
setmanes l’Orfeó passi des deis 3.000 socis 
que tenia d'en^á de la fundació fins ais 
11.000. Era tot un rodatge per a accions 
posteriors.
El 1968, Carulla —un deis sis fundadors, 
i vice-president d’Ómnium Cultural—, jun- 
tament amb Martí Mas, endega una com
plicada i pacient operació de captació de 
socis per a l'entitat. La campanya —selec- 
ció i ensinistrament de visitadores per a 
una acció de taca d’oli— reix i, en uns pocs 
anys, l'entitat arriba a més de 20.000 socis,
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a partir deis centenars que tenia abans de 
l’operació.
Del 1969 al 1978, la Fundació també crea 
i ñnan$a Cultura en Ruta, un bibliobús, 
llibreria ambulant de catorze metres de 
llarg que va recorrer periódicament tot el 
país i genera iniciatives paral-leles amb filió
les itinerants, centenars de parades del Dia 
de Sant Jordi, vendes a terminis, etc., per 
a la difusió del llibre i el disc catalans. 
Tant fou valorat l’enginy técnic de Cultura 
en Ruta —l’automatització, la capacitat— 
que, temps després, el Ministerio de Edu
cación el copia per a promoure el llibre 
castellá a les repúbliques americanes...
L’organització de dues festes literáries de 
Santa Llúcia, el 1975 i el 1977, són dos ré
cords per a l’equip de la Fundació Jaume I. 
Tots els col-laboradors de Carulla s’hi abo
caren de pie.

La tardor del 1975, pocs dies després que 
Franco morís, Carulla, aleshores membre 

de la Junta d’Omnium Cultural, d'una ma
nera inversemblant aconsegueix de mans 
del governador civil Martín Villa i de l’al- 
calde Viola el permís per a la celebració 
de la festa literária. Carulla es cobrava la 
factura d’haver fundat el Saló Internacio
nal de l'Alimentació. El Palau Nacional de 
Montjuíc va poder esdevenir un veritable 
happening democrátic per a tres mil co- 
mensals. Una vegada més el cóctel entre 
marketing i cultura reeixia: la difícil orga- 
nització en un Iloc on no hi havia ni una 
sola cadira va triomfar, l’acte fou presidit 
per una bandera de 27 per 9 metres, acom- 
panyada de dos milers de clavells vermells 
i dos mil clavells groes, combináis en qua- 
tre barres, i el preu del cobert fou tan 
increíble com la mateixa celebració de 
l’acte. Carulla, una vegada més, havia fet 
mans i mánigues perqué tots els subminis- 
tradors hi collaboressin de franc.
Dos anys més tard, a l’Espluga de Francolí, 
els servéis del Casal i la Fundació Jau
me I demostraven saber-se'n sortir nova- 
ment davant els 1.300 assistents de la festa 
literária...

LA CAMPANYA «Sí A LA
CULTURA CATALANA»
Lluís Carulla apareix com el cor apassionat 
i la butxaca financera d’un bon seguit d’ini- 
ciatives. Ajuda la tresoreria d’Omnium a 
pagar els professors de catalá, subvenciona 
revistes i iniciatives valencianes i rossello- 
neses, financa totalment pel-lícules culturáis 
de distribució gratuita com L’aventura edi
torial a Catalunya, en complir-se els cinc- 
cents anys del primer llibre imprés en ca
talá, Jaume I el Conqueridor, Jacint Ver- 
daguer i l’Atlantida. Fins i tot, a vegades, 
l’agéncia de publicitat del seu grup d’em- 
preses dissenya una campanya de repercus- 
sions no sois culturáis: el 1975, els regi- 
dors de l’Ajuntament de Barcelona refusen 
la proposta de creació d’una aportació pres- 
supostária anual dedicada a la promoció 
i al manteniment de l’ensenyament del ca
talá a les escoles d’EGB. La posterior mar- 
xa enrera vergonyant no arriba a impedir 
el Ilancament de la campanya «Sí a la 
cultura catalana» i la difusió de milions 
d’adhesius i cartells creats per l’equip de 
Carulla.
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Abans de la constitució de la Fundació 
Jaume I, el 1973, el matrimoni Carulla i 
Font, a través de la fundació del mateix 
nom, subvencioná l’editorial Teide per a 
l’edició de diversos llibres per a l’ensenya- 
ment en catalá a les árees d’experiéncies 
i de matemátiques a EGB. A partir del 1973, 
l’ensenyament continuará essent un camp 
primordial d'ajut. Durant tres anys la Fun
dació Jaume I subvencioná el treball d’un 
grup de professionals de FICE de la Uni- 
versitat Autónoma de Barcelona per a la 
creació d’un métode audiovisual per a l’en
senyament del catalá a nens castellanopar- 
lants. No aconseguiren els objectius, i sois 
arribaren a establir un métode, que s’editá, 
d'ensenyament mitjangant figurines i fra- 
nellógraf.

DE LES NADALES ALS 
PREMIS BALDIRI REXACH

Sota el franquisme, les nádales familiars 
eren una mena de refugi —privat i recios 
com un estigma diglóssic— d’ús de la llen
gua, si més no un cop a l’any. Carulla se 
les va enginyar, i s’ho va poder permetre, 
per a fer-ne una eina de propaganda més



o menys didáctica i nacionalista i, anys 
després, una font de suport a la catalanit- 
zació de l’ensenyainent.
El primer llibre-Nadala, el de 1967, presenta 
un títol innocu, Joan I, completament a 
posta per tal d’evitar la censura i obrir pas 
a celebrar efemérides menys neutrals. Al 
segon any la censura comenta a posar-hi 
través, en adonar-se que cada any la Fun- 
dació faria un tiratge considerable per a 
obsequiar tots els socis d’Ómnium Cultu
ral; la Nadala reproduía la catilinária de 
Pau Claris al bisbe botifler de la Seu d’Ur- 
gell. Fins a l’any 1978, el tiratge de les Na
dales s’apujá d’acord amb el creixement 
de socis d’Ómnium, des deis 1.200 de Pau 
Claris fins ais 22.000 de La naixertfa de Ca
talunya, entre d’altres títols com Enrié Prat 
de la Riba, Angel Guimera o Josep M. 
Folch i Torres.
A partir de l’any 1978, els receptors de les 
nádales han estat invitats a aportar estric- 
tament el seu cost, el qual és dedicat ais 
premis Baldiri Rexach, tal vegada l’activi- 
tat de més abast públic de la Fundació 
Jaume I actualment.
Els Premis Baldiri Rexach són convocáis 
per la Delegació d’Ensenyament Catalá 
d’Ómnium Cultural, entitat a la qual corres- 
pon la formació deis jurats i l’adjudicació 
deis premis, mentre que totes les despeses 
d’estructura, d’organització i de gestió són 
a carree de la Fundació.
Els premis consten de tres parts: premis 
a les escoles, que per al curs 1984-85 són 
deu, de 400.000 pessetes cadascun; quatre 
premis ais mestres, dotats amb 100.000 pes
setes cadascun, i quaranta-quatre premis ais 
alumnes «per a treballs normáis de classe, 
realitzats preferentment en equip, per alum
nes d’EGB, Educació Especial, BUP, COU 
o FP».
Els premis són, dones, per a l’escola cata
lana, entesa •—segons les bases— com «el 
centre que fa l’ensenyament en catalá i 
amb continguts catalans per a tots els 
alumnes» i per a l’escola en vies de cata- 
lanització. Tant el nombre de premis com 
la seva dotació anual són variables en fun- 
ció de les aportacions de les persones a les 
quals és enviat el llibre-Nadala de la Fun
dació. La dotació deis premis ha estat la 
següent: curs 1978-79, 2.480.000 ptes.; curs 
1979-80, 2.750.000 ptes.; curs 1980-81, 4.050.000 
pessetes; curs 1981-82, 4.100.000 ptes.; curs 
1982-83, 5.250.000 ptes.; curs 1983.-84, 6.050.000 
pessetes, i per enguany, 6.560.000 ptes.

PREMIS PER A HONORAR CIUTADANS
L’any 1977, la Fundació crea els Premis 
d’Honor Jaume I, entesos com un comple- 
ment del Premi d’Honor de les Lletres Cata
lanes, pero amb un abast més ampli. La se
va dotació inicial fou de 500.000 ptes. L’any 
següent, l’import augmenté, per poder pre
miar també una entitat. Finalment, el 1980 
la dotació passa a un milió de pessetes per 
a cada un deis dos guardons. Els premis. 
habitualment concedits el darrer dijous del 
mes de maig al Saló de Cent de Barcelona, 
es regeixen per les bases següents:
«Són atorgats anualment a una persona 
individual i a una entitat que per llur ac
etó, reconeguda arreu deis Paísos Catalans, 
mereixin l’agraiment del nostre poblé.
«L’acció en qüestió pot haver estat de ca
rácter científic, cultural en general, social, 
artístic, cívic, etc., i no ha d’haver estat 
una acció que s’hagi manifestat exclusiva-

Un moment de Pacte de iliurament deis Vil Premis d’Honor Jaume I i deis II Premis Jaume 1 
d’Actuació Cívica, en el marc del Saló de Cent i presidits pe! President de la Generalitat.

ment, o preferentment, en forma d’obra 
escrita.
»Les persones susceptibles d’obtenir el Pre
mi d’Honor Jaume I han d’ésser deis Pai- 
sos Catalans, vivents, d'una catalanitat 
conscient, explícita, exemplar i de provada 
continuitat, tant si llur residencia és ais 
nostres territoris com si és fora d’ells.
«Les entitats han d’ésser actuáis, i també 

Un moment de la festa de Iliurament deis Premis Baldiri Rexach, creats per estimular 
Pescóla catalana. Aquesta festa se celebra cada any en el Casal de PEspluga de Francolí, 
una altra iniciativa de Lluís Carulla.

d’una catalanitat conscient, explícita, exem
plar i de provada continuitat, siguí quina 
siguí llur residencia o ámbit d’actuació.»

Des de l’any 1977 han estat atorgats a les 
següents persones i institucions: 1977, Josep 
Trueta i Raspall; 1978, Ventura Gassol i 
l’Institut d’Estudis Catalans; 1979, Josep M. 
de Casacuberta i l’Obra Cultural Balear; 
1980, Andreu Alfaro i l’Abadia de Montser



rat; 1981, Joan Coromines i el Centre Ex
cursionista de Catalunya; 1982, Joan Triadú 
i el Centre de Lectura de Reus; 1983, Oriol 
Martorell i l’Acció Cultural del País Va
lencia, i, el 1984, a Miquel Coll i Alentorn i 
l’Orfeó Lleidatá.
En l’acte de l’any 1983, la Fundació Jaume I 
atorgá per primera vegada sis premis nous, 
anomenats d’Actuació Cívica Catalana, do- 
tats cadascun amb dues-centes mil pessetes 
i un pergamí. En aquesta primera ocasió 
foren lliurats a Montserrat Martí, Barto- 
meu Bardagí, Pere Llabrés, Pere Manzana
res, Vicent Pitarch i Maties Solé.

L’any 1982 s’afegia un nou premi a la llista 
deis subvencionáis per la Fundació: el Pre
mi Sanchis Guarner a la unitat de la Len
gua catalana, el qual precisament en la 
seva primera convocatoria per part de l’Ins- 
titut d’Estudis Catalans havia estat conce- 
dit al filóleg valencia. El premi, dotat amb 
250.000 pessetes, és atorgat en el transcurs 
de les Festes Populars de Cultura Pompeu 
Fabra. L'obra guanyadora el 1982 fou la 
Gramática del discurs de Gemma Rigau, 
i el 1983, Textos i estudis medievals de 
Francesc de B. Molí, i el 1984, a Un llibre 
de Cort Reial Mallorquí del s. XIV, de Joan 
Miralles.

INVERSIONS PER A SALVAR 
EDITORIALS: L’EDITORIAL BARCINO

El títol també podría ser: «Com un em- 
presari es fica de cap en una editorial espe- 
cialitzada forqosament deficitaria?» La pe- 
tita historia és aquesta.

L’any 1972, l’editorial Barcino corría el 
risc de no poder continuar endavant. Jo- 

sep M. de Casacuberta, el seu promotor i 
fundador el 1924, mancat de salut, podía 
dirigir-la amb dificultats ingents i amb ofe- 
gaments económics. Aleshores, Carulla ac- 
cepta l’oferta de compra de l’editorial, i la 
Fundació passa a fer-se’n carree. Josep M. 
de Casacuberta, pero, en conserva íntegra- 
ment la direcció literaria —que ha mantin- 
gut íntegrament fins al seu traspás, ara fa 
un mes, justament—, alhora que rep uns 
honoraris vitalicis, indexats anualment.
Aquests darrers anys hom ha volgut posar 
el fons editorial a disposició del públic in- 
teressat: així, han reeditat dues vegades 
tota la col-lecció d’«Els Nostres Clássics», 
han mantingut el patrimoni de l’editorial, 
n’han reeditat bona part del fons, sobretot 
llibres de gramática, i han editat llibres 
nous al ritme que establia el director lite- 
rari.
Han fet dues edicions especiáis: La nacio- 
nalitat catalana d’Enric Prat de la Riba i 
Resum d’histdria deis Pa'isos Catalans de 
Ferran Soldevila (revisat per Coll i Alen
torn), la primera edició del qual fou espe- 
cialment difosa per la Comissió Organitza- 
dora del Cinqué centenari de l’edició del 
primer llibre en catalá. A més, fora de col- 
lecció, han editat tres llibres importants: 
El cant coral a Catalunya de Pere Artís, 
Els ocells de les terres catalanes de Joa
quina Maluquer i El llibre blanc de la ges- 
tió de la natura ais Pa'isos Catalans, obra 
col-lectiva de la Institució Catalana d'His- 
tória Natural, que és un primer inventari 
sistemátic deis problemes ecológics de sal
vaguarda del patrimoni natural del país. 
L’edició i la comercialització a preus molt 
baixos del llibre Natura, üs o abús? fou 
totalment subvencionada, a parís iguals, 

per la Caixa de Pensions, Banca Catalana 
i la Fundació Jaume I.

Actualment, la Fundació subvenciona l’edi- 
ció d’una Flora deis Pa'isos Catalans, obra 
monumental que, a carree d’Oriol de Bolos 
i Josep Vigo, tindrá quatre volums, el pri
mer deis quals ha sortit ja el gener prop- 
passat, així com una edició del Llibre de 
Capbreu (1558) de l’Espluga de Francolí i 
d’una Miscel-lánia Coll i Alentorn, per cele
brar el seu vuitanté aniversari, amb tre- 
balls de diversos medievalistes.

Ara, el senyor Carulla, com l’anomenen els 
col-laboradors immediats, ja només pot de- 
dicar-se a la seva Fundació amb l’afany 
tenaq que alguns titilen de suicida: octo- 
genari, no manca ni matí ni tarda a la 
Fundació, per prendre i donar feina; li res
ten obres i iniciatives pendents: el museu 
etnológic de la vida rural per a l’Espluga, 
la restauració definitiva de la casa pairal, 
noves edicions...

Quan sortiu deis despatxos de la Fundació 
i el fil musical s’esvaeix a poc a poc, tal 
vegada podeu sentir com a l’altre cantó 
deis envans parlen d’inversions, de xam- 
pany Montferrant, d’accions deis de les bar
res i estrelles o de matamosques. Lluís Ca
rulla és un representant de la Henea de 
burgesia catalana que ha estat conscient- 
ment catalanista. La seva llarga trajectória 
de mecenatge és la seva millor carta de 
presentació.

A fora, la Diagonal eixordadora us espera; 
els cotxes prenen embranzida Aribau 
amunt. L’enrenou motoritzat us recorda 
la confusió d’un partit de rugby.
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Albert Balcells abat

Rafael Campalans, 
socialisme catalá
444 pp. 2.000 píes.
La primera biografía completa d’un deis homes més 
influents a la Catalunya del primer terg del segle XX, que 
ocupa carrees importants a la Mancomunitat i a la 
Generalitat i fou un deis teórics del socialisme catalá del 
moment, oposat a la línia del PSOE. Complementada amb 
una extensa antología de textos.
A la mateixa col lecció:

JOAN MERCADER, Catalunya i l’imperi napoleónic.
MIQUEL BATLLORI, A través de la historia i la cultura.
VICENQ GUARNER, L’aixecament militar a Catalunya i la guerra civil.
ENRIC JARDÍ, Francesc Maciá, President de Catalunya.
CARLES GERHARD, Comissari de la Generalitat a Montserrat (1936-1939)
JOAN BONETI BALTA, L’Església catalana, de la Il-lustració a la Renaixen^a.

Publicadons de l'Abadia de Montserrat
Distribució: L’Arc de Berá - Centre Difusor d’Edicions Catalanes

Llull, 10, 14 - Tel. 300 32 51 / 300 33 00 - 08005 Barcelona


