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Antoni Serra Ramoneda: 
«Si alguna cosa funciona,  
com els ateneus, potenciem-ho i  
millorem-ho» 
 
La base de l’ateneu la constitueixen des de sempre els seus socis. Són 
ells els qui van posar la primera pedra de la seu, els qui en van restaurar 
l’edifici, els qui van millorar el teatre; és gràcies a les seves quotes que, 
dia a dia, les entitats obren les seves portes i les activitats tenen 
continuïtat. L’ateneu era i és un espai del soci i per al soci, i el fet que 
avui segueixin resistint demostra que han sabut adaptar-se als nous 
temps, però, sobretot, que el seu plantejament és vàlid. 
 
 
Els ateneus van néixer i han evolucionat com 
a entitats autofinançades, és vàlid actualment 
aquest model? 
 
Tal com està la situació econòmica i social avui en 
dia, trobar finançament extern que no sigui dels 
mateixos socis, està complicat. La mateixa 
Administració i el sector públic passen per moments 
de grans dificultats financeres i per tant, no estan per 
gaires orgues. D’altra banda, les caixes d’estalvi a 
través de les obres socials, que eren una altra opció 
de finançament, tampoc estan sobrevivint al tsunami. 
Per tant sembla que sí, bona part del finançament 
de les entitats i els ateneus de cara al futur haurà de 
recaure bàsicament en els socis i sobre les activitat 
que es poden fer en els seus locals. Estic pensant, 
per exemple, en el lloguer d’aquest bar. 
 

De fet, els ateneus encara són, d’alguna 
manera, independents d’aquesta administració 
pública, però els seus edificis, per exemple, 
necessiten unes inversions per adequar-se a 
les normatives, reformes que moltes vegades 
són inassolibles. Quines solucions tenen? 
 
Com sabem, són moments molt difícils la veritat, 
però s’ha de veure si queden encara, per dir-ho 
d’alguna manera, raconets, per exemple, dins la 
societat civil. Les caixes d’estalvi formaven part 
d’aquesta societat civil; o bé dins el sector públic, ja 
siguin Generalitat, ajuntaments, tot i que la costa 
està molt magra. 
Però, a curt termini, i potser fins i tot a mig termini, 
em sap greu dir-ho, però sóc bastant pessimista. 

 
El futur és negre, doncs? 
 
No voldria ser pessimista, però efectivament tampoc 
puc ser optimista. 

 

I quant a finançament també? 
 
Sí. Hem de començar a pensar que, properament, 
el sector públic no podrà finançar ni ajudar en res. 
L’Orfeó Català i el Palau de la Música, per exemple 
s’hauran d’acostumar a no dependre d’aquestes 
ajudes i potser a reduir les seves activitats i a ser 
més realistes. La Filharmònica de Berlín potser no 
podrá venir tantes vegades. Hem de tornar a la dura 
realitat, i és que ara som un país pobret. I hem viscut  
uns anys de somni, però potser ens hem passat. 
 

Hem viscut per sobre de les nostres 
possibilitats o han viscut per sobre de les 
seves possibilitats? 
 
La societat en conjunt ha viscut per sobre de les 
seves possibilitats i ara, que hem adquirit uns hàbits, 
és difícil tornar enrere i perdre una part d’aquests 
privilegis. 
 

La paradoxa de la cultura en aquest país és 
que durant els anys de bonança hem vist com 
es duplicava l’oferta. 
 
Aquest és un dels problemes, perquè semblava que 
ens ho podíem permetre. Crear centres cívics i nous 
espais per a biblioteques, nous teatres, etc. Però 
clar, ara hem de tornar enrere. Ens ho hauríem 
d’haver pensat més abans de crear aquests nous 
espais i  potenciar més els que ja teníem. 
 

Per exemple, arreglar el teatre d’una entitat en 
comptes de fer-ne un de nou...  
 
Sí, i tant. Però suposo que el plantejament des de 
l’Administració deuria ser que aquest teatre no serà 
mai com un de nou, amb tota la tecnologia. 
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I queda molt bé inaugurar equipaments.... 
 
I posar-se medalles! 
Segur que s’hauria pogut aprofitar més els 
equipaments que ja tenim. De cop i volta veus la 
quantitat d’equipaments i espais nous, i la reflexió és 
que ens hem passat, perquè, ara, no els podem 
mantenir. 
 

De fet, alguns espais públics nous no poden ni 
obrir les portes i altres de privats necessiten 
reformes integrals.... 
 
Privats, bé jo no diria que siguin del tot privats. 
Jurídicament sí, però en el fons són semipúblics, 
com ho eren les caixes. L’exemple que poso sempre 
és el de Caixa Balears, que li deien Sa Nostra, 
perquè, qui era el propietari? Ningú i tothom. Però en 
el cas de les caixes es va perdre. 
 

Els ateneus són una mica de tots els socis, ells 
senten que és el «seu ateneu». 
 
Exacte. El problema de les caixes és un cas concret. 
Però clar, els ateneus, com les caixes, com també 
els clubs de futbol i els clubs esportius, van néixer en 
un moment en què la burgesia era potent i el sector 
públic era molt magre. Però entre la burgesia i la 
menestralía es va poder crear tota una sèrie 
d’instrument s que es finançaven a través dels socis, 
com en els ateneus i clubs esportius; o a través dels 
estalviadors o comptecorrentistes, en cas de les 
caixes.  
 
Però la burgesia va entrar en decadència i va perdre 
la seva capacitat econòmica. Amb el temps el sector 
públic es va enfortir i ens hem anat acostumant a que 
s’invertís una petita part, però en definitiva una part 
dels seus diners, en les entitats culturals. I ara, de 
cop i volta, ens trobem que el sector públic no està 
en condicions. La solució? Tornar als orígens, però 
no és gens fàcil. 

 

Precisament en el seu darrer llibre Els errors 
de les caixes parla del fet que les entitats 
financeres van perdre el nord. 
 
Les caixes van néixer amb una vocació molt 
localista, teníem la Caixa Manresa, la Caixa 
Manlleu,... i els ateneus també tenien i tenen aquesta 
vocació, i era el del Poblenou i per al Poblenou. 
Però en un moment donat, a les caixes, tothom va 
perdre una mica l’ oremus, no només els directius, 
els empleats també. I de cop i volta ens vàrem creure 
que era xauxa. Les condicions eren envejables, 
l’horari, el sou, les jubilacions. 
 

Es podrà tornar a recuperar aquest esperit de 
les caixes? 
Queda per veure la Banca Ètica, que està creixent 
avui en dia i continuarà endavant. De moment està 
molt tendra i és molt marginal, tot i que les entitats 
són molt respectables. Però, tot i això, el que veig és 
que no han nascut amb aquesta vocació local que en 
canvi tenien les caixes. 
 
Catalunya sempre ha estat una societat civil molt 
potent, molt dinàmica, perquè no depeníem del 
sector públic, bàsicament perquè no en teníem. El 
sector públic era el de l’Estat espanyol i, perdoneu 
per l’expressió, però se’n fotia de nosaltres. Com que 
sabíem que no podíem comptar amb el Ministeri de 
Cultura, nosaltres mateixos vam anar creant el nostre 
teixit associatiu. 
 
Després, amb la Generalitat vam pensar que no ens 
giraria l’esquena, i no ens la va girar, però una 
dependència del sector públic és molt perillosa. 

 
Què ens queda esperar? 
 
Hem d’esperar que hi hagi una revifada de l’esperit 
cívic, que els socis dels ateneus segueixin creient 
realment en l’ateneu i estiguin disposats a 
incrementar les seves quotes si és necessari. Crec 
que podem arribar a recuperar aquest esperit 
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col·lectiu i localista que hi havia, potser, a poc a poc, 
quan l’entorn econòmic millori i la gent no passi tanta 
angoixa es recuperarà l’esperit i tornarem als 
orígens. 
 

S’hauria pogut evitar la desaparició de les 
caixes? 
 
Si el Banc d’Espanya i el Ministeri d’Economia no 
haguessin liberalitzat tant el sector, els directius de 
les caixes s’haurien adonat que no podien fer les 
mateixes funcions que un banc. No perquè la llei no 
ho permetés  com fa uns anys, sinó perquè les 
caixes tenen condicions econòmiques i jurídiques 
diferents que els bancs, han de ser més cautes, tenir 
polítiques d’expansió i d’inversió diferents... 
 
I aquest va ser l’error, que van voler ser bancs. Van 
començar a fer una política d’expansió esbojarrada, i 
en alguns casos també inversions esbojarrades. Fins 
que al final, en el moment de dir «ara necessiteu més 
recursos propis», no van poder fer els augments de 
capital i no els ha quedat més remei que transformar- 
se en bancs. Però aquesta deriva va començar el 
1978, no és només una cosa actual. 

 

Per tant els ateneus hem d’intentar no perdre 
aquesta visió territorial, de proximitat... 
 
A vegades hem tingut deliris de grandesa. Tampoc 
cal canviar tant, millorar és necessari però sense 
perdre de vista el nord. 
 
Jo sempre poso l’exemple del Parlament de Londres, 
no tenen prous seients per a tots els diputats, estan 
ben junts, no hi ha ni espai entre govern i oposició. 
I en canvi vas a Madrid i allò és molt gran i ampli, 
però ja m’agradaria a mi que el Congrés funcionés la 
meitat de bé que funciona el Parlament britànic i fos 
tan democràtic i els debats tinguessin la profunditat 
que tenen allà. 
Tenim bones infraestructures, els suecs venen a 
veure 
les seus de les universitats, però el nivell d’educació 
no té res a veure; tenim els millors trens d’alta 
velocitat 
però van buits. 
Si hi ha alguna cosa que funciona, com els ateneus, 
potenciem aquest servei, millorem-lo. Perquè el més 
important no és la infraestructura, sinó que les coses 
funcionin bé. 
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