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Cadascun hi aportava 50.000 pessetes 
i ben aviat es van començar a enviar 
cartes per a captar socis. Millet pensava 
que amb Òmnium s’havia trobat 
l’instrument més idoni per a aconseguir 
que la societat catalana pogués fer la 
seva col·laboració a l’empresa comuna 
de salvar la llengua i mantenir la cultura 
pròpia del país. Creia –i ho creien 
els altres fundadors de l’entitat– que 
calia passar del mecenatge d’uns pocs 
a la col·laboració econòmica de tots, 
i Òmnium Cultural obria aquesta via, 
escrigué Josep Benet.

Els cinc fundadors tenien molts 
punts en comú, a més del sentit de 
país i el mecenatge cultural. Tots van 
haver de prosperar professionalment i 
empresarialment –alguns, partint de zero– 
durant els difícils anys de l’autarquia, i 
mirar il·lusionats i esperançats cap al 
futur malgrat l’immobilisme del règim 
franquista, que només s’estovava, 
respecte de la cultura catalana, amb 
comptagotes. I, fins i tot els d’origen 
humil, van mostrar una gran estima per 
l’art i la cultura. Cendrós, per exemple, 
era barber, per tradició familiar, i, quan 
arribà a empresari de relleu mundial en 
el sector cosmètic, va poder convertir-se 
en un bibliòfil i col·leccionista d’art.

El més gran i el que havia portat a 
terme una activitat cultural més intensa 
era Fèlix Millet i Maristany (Barcelona, 
1903-1967), l’home de l’Orfeó Català, el 
mecenes de Josep Maria de Sagarra.

Lluís Carulla i Canals (l’Espluga de 
Francolí, Conca de Barberà, 1904 - 
Barcelona, 1990), fundador de l’empresa 
Agrolimen, és potser l’empresari català 
que haurà deixat, després de la seva 
mort, una empremta cultural més 
profunda i perenne. Amb la creació de la 
Fundació Jaume I, anomenada Fundació 
Lluís Carulla a la mort del patriarca, 
salvà i potencià la més important 
editorial catalana dedicada a la literatura 
medieval, Barcino. A més, obrí el Museu 
de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí, 
modernitzat recentment. La Fundació 
Lluís Carulla concedeix diversos premis 
cívics i culturals.

L’empresari tèxtil Pau Riera i Sala 
(Roda de Ter, Osona, 1908 - Barcelona, 
1985) va presidir durant deu anys 
Òmnium Cultural i va intervenir en 
diversos mecenatges culturals.

Joan Vallvé i Creus (Barcelona, 1910-
1988), enginyer industrial de professió, 

va dirigir l’empresa familiar de metalls 
Ribera i va ser degà del Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya. Va 
presidir Òmnium durant sis anys.

 Finalment, Joan B. Cendrós i Carbonell 
(Barcelona, 1916-1986) el creador 
del massatge facial Floïd, conegut a 
tot el món, va revitalitzar l’editorial 
Aymà-Proa, finançà el funcionament 
de l’Institut d’Estudis Catalans i fou 
un dels patrocinadors dels autors de la 

Nova Cançó, del premi Carles Riba i de 
la Fundació Enciclopèdia Catalana. 

Entre el juliol del 1961 i el 2 de 
desembre del 1963, dia que el règim 
va clausurar la seu social i s’encetà un 
període de clandestinitat de quatre anys, 
Òmnium –recorda Faulí– va centrar la 
tasca en cinc eixos: la instal·lació al Palau 

Dalmases del carrer de Montcada, que es 
va fer realitat l’octubre del 1961 mateix, 
en règim d’arrendament; les primeres 
tasques d’organització; la captació de 
socis; el reforçament de l’entitat jurídica 
i l’inici de les activitats de mecenatge i 
agitació cultural.

La tasca de mecenatge la va engegar 
aixoplugant al Palau Dalmases l’Institut 
d’Estudis Catalans, l’Obra del Ballet 
Popular, el Secretariat dels Orfeons de 
Catalunya i l’Agrupació Dramàtica de 
Barcelona.

El tancament, produït al cap de dos 
anys i mig de la fundació de l’entitat, 
va obeir, segons Albert Manent, a la 
creixent influència de l’entitat i a una 
venjança contra el president, perquè 
Millet encapçalava la campanya dels 
milers d’instàncies que s’enviaven 
a Muñoz Grandes, vice-president del 
govern espanyol, reivindicant els drets 
del català. 

Però els directius d’Òmnium van 
decidir de no amollar, acostumats com 
estaven a un estira-i-arronsa constant 
amb el règim, i van continuar des d’una 
altra legalitat. Va potenciar-se la societat 
editora SPES, de Millet, que organitzà els 
premis literaris que patrocinava Òmnium. 
L’impuls de la burgesia il·lustrada a la 
cultura catalana, reforçada per milers de 
catalans de tota condició, cadascú amb la 
seva quota, ja no s’aturà, durant els anys 
restants del franquisme.

Lluís Bonada

El gran bibliobús de “Cultura en Ruta” que des de l’any 1970 fins al 1976 va recórrer diverses 
poblacions dels Països Catalans venent llibres i discos en català, amb una presència destacada 
de l’editorial Proa, de Joan B. Cendrós.
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La primera seu d’Òmnium Cultural va ser al 
Palau Dalmases del carrer de Montcada de 
Barcelona.
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Institut Ramon LlullCultura

L
a majoria absoluta del PP, la 
més gran de la història autonò-
mica balear, faculta el govern de 
José Ramón Bauzà a fer tot allò 

que cregui oportú. I, de moment, el 
president ha demostrat que vol com-
plir les promeses electorals, sobretot 
les que fan referència a les rebaixes 
legals per al català a les Illes. 

El conseller d’Educació, Rafel 
Bosch, va explicar que, a partir del 
curs 2012-2013, el model lingüístic a 
l’escola introduiria la doble línia idi-
omàtica als primers anys de l’escola-
rització. El conseller ja va concretar 
públicament que els nins fins a sis 

anys s’escolaritzarien “en la llengua 
materna”. És a dir, doble via: una en 
català i una altra en espanyol. “És 
un dret constitucional i ho reconeix 
la llei de normalització lingüística. 
Per tant, ho farem.” Dit d’una altra 
manera, s’acabarà la immersió lin-
güística en català durant els primers 
anys. Per una altra banda, el conse-
ller va explicar –en diverses entre-
vistes– que el decret de mínims –que 
assegura el 50% de l’ensenyament en 
català– seria reformat per a “assegu-
rar parts iguals” entre el castellà, el 
català i una llengua estrangera, com 
a idiomes de l’educació a partir de 

sis anys. És la primera concreció que 
feta pel govern respecte als canvis 
legals del català que havia promès 
Bauzà.

Fins ara, el govern no ha dit res 
sobre la rebaixa del català de requisit 
a mèrit per a accedir a fer feina a 
l’administració. Però ningú no dubta 
que la imposarà. 

Institut Ramon Llull. En aquest 
context de reformes legals que per-
judiquen la promoció del català a les 
Balears, què se’n farà de l’Institut 
Ramon Llull (IRL), de promoció 
exterior de la llengua catalana i la 
cultura que s’hi expressa? 

El Govern de les Illes Balears i el 
Govern de la Generalitat de Catalunya 
participen en l’IRL des que fou creat, 
però amb un parèntesi de més de qua-
tre anys. El 2002 es va crear gràcies 
a la bona sintonia entre els executius 
de Jordi Pujol i Francesc Antich. 
L’acte inaugural es va fer al monestir 
de la Real, a Palma, d’origen medie-
val, on va estar Ramon Llull. El 2003 
es produïren canvis polítics en tots 
dos governs. A les Illes, Jaume Ma-
tas, del PP, va ser el nou president. 
A Catalunya, Pasqual Maragall, del 
PSC (en coalició amb ERC i ICV). 
Malgrat les diferències ideològiques, 
els dos presidents tenien molt bona 
relació personal. Eren amics d’ençà 
que Maragall havia estat batlle de 
Barcelona, i havien compartit viatges 
familiars i tot. 

En aquest ambient de cordialitat, 
Maragall es desplaçà a Palma el 7 de 
maig del 2004 per a reunir-se amb el 
seu homòleg i amic Jaume Matas. No 
hi havia cap ordre del dia, però així i 
tot la reunió no va ser només protocol-
lària. Sorprenentment, a la conferència 
de premsa posterior a la reunió, tos dos 
anunciaren que havien decidit de comú 
acord que el govern balear abandonàs 
l’Institut Ramon Llull. 

Des d’aquell moment l’executiu 
de Matas promocionà la cultura ba-
lear a través de l’Institut d’Estudis 
Baleàrics, un ens creat per l’antiga 
Diputació de Balears, que gairebé no 
era operatiu però que des d’aleshores 
prengué una gran volada política i 
econòmica.

El 2007 Francesc Antich és nova-
ment elegit president del govern de les 
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El nou govern balear, presidit per José Ramón 
Bauzà, haurà de decidir si se’n va de l’Institut 
Ramon Llull o no.

El futur incert de l’Institut 
Ramon Llull

Vicenç Villatoro, director de l’Institut Ramon Llull.
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Balears. Per pressió del PSM, soci de 
govern, negocià amb el de la Genera-
litat de Catalunya una nova entrada a 
l’IRL, però “com a iguals; si no, no hi 
ha res a fer”, va dir Antich. Si es va po-
sar aquesta condició fou perquè, en el 
moment de la ruptura, el govern de Ma-
tas havia expressat que Catalunya no 
tractava les Illes en condició d’igualtat. 
A través de les negociacions fetes amb 
Josep-Lluís Carod-Rovira, finalment 
es pogué recuperar la cordialitat. I la 
Generalitat de Catalunya es mostrà 
especialment generosa, perquè la con-
dició de ser “iguals” va ser satisfeta 
prou a bastament. 

D’ençà del 2008, l’IRL té dues seus, 
una a Palma i una altra a Barcelona. 

No hi ha, per tant, una mera delegació 
insular. També es veu la igualtat en els 
òrgans de direcció, que són paritaris 
–entre catalans i balears–, tant en els 
caps –direcció i direcció adjunta– com 
a la junta rectora i el consell de direc-
ció del patronat del consorci. 

El futur. Què pot passar ara? Torna-
rà sortir de l’IRL, el govern balear? 
En ambients culturals de Palma es 
considera molt probable, si no segur, 
que Bauzà n’ordeni el trencament, 
amb excusa o sense. En el si de 
l’IRL, emperò, no es vol donar cap 
mena d’excusa, per si de cas. Per 
tant, les declaracions són mesurades 
fins al mil·límetre. 

El director actual de l’Institut, Vicenç 
Villatoro, declarava a Europa Press 
que no “hem rebut” cap notificació 
del govern illenc, però que podia as-
segurar que “en el món cultural” de 
les Balears “hi ha satisfacció” per la 
manera com ha funcionat l’IRL aquests 
darrers anys. “La nostra esperança és 
que, si la feina del Llull es planteja en 
termes pràctics i molt poc ideològics, 
es valori bé [per part del nou govern 
balear] la feina que fem per a projectar 
la cultura de les Balears a l’exterior.” 
Consegüentment, confia que no hi ha-
gi cap nou trencament. Es demana, 
a més, “qui no està d’acord amb la 
necessitat de la projecció exterior de 
la cultura”. Per a Villatoro no hi ha 
motius per al trencament perquè l’IRL 
ha de poder fer feina “amb persones i 
plantejaments ideològics diferents” en 
els governs català i balear. 

Per una altra banda, l’eivissenca Fa-
ni Tur, que entre el gener del 2007 i el 
maig del 2011 va ser la directora adjun-
ta de l’IRL, declarà la setmana passada 
a EL TEMPS que “esper que continuï 
tot igual”, perquè “allò que va passar 
abans [el trencament del 2004] no hi ha 
cap raó per què pugui tornar passar”. 
Tur assegurava que “hem après, tots, 
de les errades del passat i la sintonia 
entre les dues parts al si de l’IRL ha 
estat total”. Remarcava “la paritat que 
hi ha en els òrgans de govern de l’Ins-
titut i que, en canvi, no hi ha paritat 
en l’aportació econòmica”, perquè la 
Generalitat hi aporta molt més. Una 
diferència que, a parer seu, “expressa 
clarament la generositat que va tenir 
i té la Generalitat de Catalunya”. Tur 
refermava l’esperança que, “atenent el 
balanç tan positiu que ha tingut l’IRL 
per a la cultura balear” i la “manca de 
conflictes”, la continuïtat de l’Institut 
“sigui assegurada” a banda de diferèn-
cies polítiques entre els governs balear 
i català. 

Malgrat les bones paraules dels 
qui són o han estat responsables de 
l’IRL, tant per la part catalana com 
per la balear, als ambients culturals 
de les Illes el pessimisme és palès, 
sobretot tenint en compte les prime-
res mesures anunciades amb relació 
al català per part del govern de José 
Ramón Bauzà.

Miquel Payeras
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L’eivissenca Fani Tur, directora adjunta de l’Institut Ramon Llull fins el maig d’enguany.
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LlibreCultura

M
és que no pas un llibre, és una 
experiència, diu. És, de fet, un 
collage, una amanida barrejada. 
És un caos aparent que, sense 

que es noti com ha estat, resulta que 
s’ordena i pren sentit. I té dibuixos i fo-
tografies, trossos de monòlegs dialogats 
o viceversa, cartells històrics, retalls de 

premsa, records, música, cinema, poe-
mes i signes d’exclamació. Té, volgu-
dament, l’aire i l’estil dels espectacles 
que Xavi Castillo duu als escenaris i a 
les places i als locals festers i als cafès 
i on sigui que hi hagi públic amb ganes 
de teatre, amb ganes de deixar-se anar i 
de riure fins que ja no pugui més.

El llibre va sorgir com solen sorgir 
aquestes coses, perquè una editorial va 
tenir la idea de traslladar al paper part 
del món desficaciat i crític de Xavi 
Castillo. Li van fer la proposta i van 
començar a posar fil a l’agulla. Fins 
que ja estava tot pràcticament a punt i 
algú va decidir de tallar: “El moment 
va ser una mica difícil per a mi”, ens 
explica l’actor: “A última hora, el 
director de Bromera ens va comuni-
car que no volia editar-lo. Em va dir, 
literalment, que li havia agafat por.” 
I per què? Doncs sembla una ironia, 
continua Castillo, “perquè justament 
en el llibre en parlem, d’aquest tema, 
hi dediquem tot un capítol”. Sí, però 
per què? “Per la qüestió eclesiàstica. 
Van trobar que hi havia molt de papa i 
molt de bisbe, es veu.”

A més de dibuixant i guionista i 
director i intèrpret i el que calgui, ara 
Xavi Castillo s’ha fet també editor. 
“Sóc un autor-editor a la força –pun-
tualitza–; i, sincerament, em pareix 
molt fort, molt greu i molt trist.” El 
cas és que es va inventar Pot de Plom 
Books i va tirar endavant el projecte. 
Això ho pague jo, es diu, amb accent 
de capità moro d’Alcoi. I el va treure 
complint terminis. Perquè no volia 
deixar el material sense veure la llum. 
Perquè ja estava pràcticament enllestit. 
Perquè trobava que havia sortit prou 
bé. I perquè sí.

Un capellà que imita Xavi 
Castillo. “Sembla que l’artista va 
emprar termes burlescos contra l’eu-
caristia i que va emprar les paraules 
‘hòstia puta’.” La, diguem-ne, crònica 
periodística que traduïm de l’original 
en castellà no és d’un d’aquells retalls 
esgrogueïts de dècades pretèrites, sinó 
d’un diari publicat en ple segle XXI. 
Obre pràcticament el capítol que repas-
sa alguns dels incidents que Castillo ha 
tingut amb la censura i que va trobar 
episodi destacat l’any 2004 a Xàtiva, 
quan l’ajuntament comandat per l’in-
efable Alfonso Rus (PP) va decidir 
d’“obrir investigació” per a determinar 
si hi havia hagut o no “blasfèmia” du-
rant l’actuació de Castillo a la plaça del 
Mercat; quan els capellans de la ciutat 
van redactar i llegir un manifest pú-
blic; quan l’abat va escriure als diaris 
i va trobar que havia de tocar el tema 
a missa. Només faltava que, a causa 
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Xavi Castillo és un home de teatre de cap a peus.  
Ara, a més, ha passat de l’escenari al paper, amb 
el llibre ‘Això ho pague jo!’ Diu que són ‘notes, 
apunts i parides’. Història viva de Pot de Plom.
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I ara, de paper!
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