
«Els ateneus són pioners 
en oferir una visió integral 
de la cultura»
Els ateneus han tingut un paper primordial alhora d’introduir l’esport en la societat. Des del segle XIX la 
seva moderna visió integral de la cultura feia que es considerés la pràctica d’activitat esportiva com a 
fonamental en la formació de les persones. Actualment, el paper de l’ateneu com a difusor de l’activitat 
esportiva ha canviat i tot i que l’esport està molt arrelat a la societat, continua essent un pilar molt im-
portant com a aglutinador dins de les entitats, perquè l’esport forma part de l’ADN dels ateneus.

Aquesta entrevista s’ha realitzat al Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià.

Xavier Pujadas i Martí, professor d’història de l’esport 

a la Universitat Ramon Llull
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Quina vinculació tenen els ateneus amb l’esport?
El desenvolupament de l’esport a Catalunya, sobretot 
durant el darrer terç del segle xix, es fa a través de 
la xarxa associativa catalana. A Catalunya, la pràctica 
esportiva és molt important, més que en altres llocs de 
l’Estat, i fi ns i tot més que en altres països europeus de 
llarga tradició esportiva.

La xarxa associativa tenia diferents vessants. Per una 
banda els clubs esportius i les associacions, l’objec-
tiu de les quals era purament desenvolupar l’esport, 
l’excursionisme –amb un arrelament important– o la 
gimnàstica. I per altra banda dins d’aquesta xarxa hi ju-
guen un paper molt important també, durant molt de 
temps i actualment, les entitats de base no exclusiva-
ment esportives sinó culturals i esportives. En aquest 
sentit l’ateneisme hi té un paper fonamental des del 
principi.

Per exemple...
Per exemple l’Ateneu Català de la Classe Obrera, que 
neix els anys 60 del segle xix ja fa classes de gimnàstica. 
No compta amb una secció formalitzada de gimnàsti-
ca, sinó que contribueix a la difusió de la gimnàstica 
entre les classes populars que hi estan involucrades. 
Posteriorment, ja en la segona meitat del segle xix i 
durant el primer terç del segle xx, fi ns a la República, 
el paper, tant dels ateneus com de les entitats populars: 
biblioteques, biblioteques populars esportives, casals 
culturals, penyes, etc., és molt important. I no només 
a Barcelona, sinó en altres nuclis locals, ja que a Bar-
celona la xarxa de clubs esportius ja és forta des del 
principi i és en els nuclis de comarca on els ateneus, els 
casinos, les penyes, tenen un paper fonamental en la 
difusió i la popularització de les pràctiques esportives. 
Estem parlant d’esports populars: no es practica polo, 
ni hoquei o tennis. Es practica gimnàstica, atletisme, 
lluita grecoromana (principis del segle xx), futbol; 
aquests tipus d’esports més assequibles per a les clas-
ses populars i que són els esports que demanen. 

Així, els ateneus ofereixen a la societat una vari-
ada oferta cultural i esportiva...
Els ateneus tenen un paper molt important en general 
en la cultura, supleixen les mancances de l’Estat, ar-
ribant on ell no arriba. Per exemple, als ateneus s’hi 

podien fer classes de comptabilitat, posar-se al dia 
en determinats aspectes, tenien biblioteques, feien 
exposicions, conferències i, en un moment determi-
nat, durant la segona meitat del segle xix hi penetra la 
pràctica esportiva, perquè des dels ateneus conside-
ren important la pràctica de l’esport per a la salut dels 
seus associats. És un fenomen que comença a tenir 
molt èxit a tot Europa i també arriba aquí i comença 
a tenir preponderància, els ateneus sempre han estat 
molt amatents al que passa a fora. 

A les escoles públiques de la monarquia, les classes de 
gimnàstica són molt precàries, així doncs, com poden 
les classes populars començar a conèixer el seu propi 
cos, la higiene, a cuidar el cos i conèixer la pràctica de 
l’esport? 

Als ateneus.
Exactament. És a través de les xarxes d’ateneus, els 
casals, o altres centres populars de cultura i esbarjo. 
Per tant podem trobar excursionisme i gimnàstica a 
gairebé tots els ateneus de fi nals del segle xix. És a 
principis del segle xx quan el futbol comença a pene-
trar amb molta força. La societat no vol ser especta-
dora, vol practicar. 

«Els ateneus 
supleixen 

les mancances 
de l’Estat»



6 l ’ e n t r e v i s t a

Per tant en gran mesura l’esport s’introdueix 
en la societat a través del teixit associatiu i dels 
ateneus. Com evoluciona?
A mesura que passa el temps, durant els anys vint i 
trenta, les seccions esportives es van sofi sticant. Ja no 
només fan algunes classes de gimnàstica o programen 
excursions o activitats d’esbarjo, sinó que ja coneixen 
millor la pràctica esportiva. El seu paper no es limita 
a popularitzar l’esport, sinó que es dóna a conèixer 
el reglament i s’aprofundeix en la pràctica. Allò que 
feien els clubs esportius, ara també ho fan els ateneus, 
la funció d’aprofundiment. 

A partir dels anys trenta, la pràctica de l’esport esclata. 
La democratització de les lleis i les normatives fan que 
el nombre d’associacions populars i de base augmen-
tin de forma exponencial, tal com ens indiquen els re-
gistres d’associacions populars i de base dels anys 31 
i 32. Políticament i jurídicament es poden constituir i 
així creix l’ateneisme i algunes entitats es polititzen. 
En la mateixa mesura que els associats llegien Marx i 
Bakunin i anaven a classes de comptabilitat, aprenien 
a fer esport. Era una visió integral de la cultura. Els ate-
neus es feia tot, ho entenien com una única cosa: que 
és la cultura de la persona. Una dimensió de la cultura 
general, al mateix temps que llegien a la biblioteca i 
feien esport.

«L’esport 
servia per 
aglutinar 
i cohesionar 
les entitats»

I s’ha d’entendre l’esport com un mitjà per trans-
metre valors i també cultura. A través de l’esport 
pots jugar molt...
Efectivament. Això ja està molt interioritzat en la nos-
tra societat, en l’educació física escolar per exemple. 
Però en aquell moment en què l’Estat fallava en aquest 
sentit, i no hi havia educació física a les escoles, els ate-
neus jugaven aquest paper. La transmissió de valors es 
feia a través de la programació de lectures a les biblio-
teques, les ponències, les activitats i les classes de gim-
nàstica i les excursions. Però la dimensió de sociabili-
tat era molt important, relació i interrelació entre els 
associats. En una xerrada sobre l’escultura romànica, 
la sociabilitat es fa d’una manera, però en una excursió 
o en una sortida en bicicleta es fa de forma molt dife-
rent. En una cursa atlètica o en una competició de fut-
bol també es socialitza de manera diferent. És a través 
de la pràctica física de l’esport que l’entitat potencia la 
sociabilitat interna dels seus afi liats. Considero que és 
una activitat bàsica per aglutinar les entitats.

Hem parlat de diferents vinculacions dels atene-
us i la pràctica esportiva en una interrelació 
constant. 
Jo voldria destacar molt aquests papers que han jugat 
l’ateneisme i l’associacionisme de base en l’esport. En 
primer lloc en la difusió d’aquesta pràctica que venia 

«A l’ateneu s’hi 
feia cultura i 
només cultura, 
però és que 
l’esport és 
cultura»
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de fora. L’esport modern venia d’Anglaterra bàsica-
ment. Quines són les cèdules que difonen aquestes 
pràctiques esportives entre la societat que no en te-
nia ni idea i que veia a la gent amb pantalons curts i 
pensaven «on va aquest amb el fred que fa»? Aquest 
paper el fan els ateneus i els clubs esportius entre les 
classes populars.

En segon lloc, l’aprofundiment en el coneixement de 
les pràctiques. La tècnica, la normativa. Per a un obrer 
manual de l’any 25 que no podia ser soci del polo o 
del club de tennis on ho aprenia, això? A l’ateneu. I en 
tercer lloc, la dimensió de la transmissió de valors, de 
veure la cultura com un tot en què la biblioteca i l’es-
port en formen part. 

Una mica aquest és el paper que juguen els atene-
us i el món associatiu en la difusió de l’esport. 
Quin paper juga l’esport actualment en els 
ateneus?
Aquí, distingiria entre l’actualitat més pura i fa uns 
quinze o vint anys. Anteriorment, l’esport jugava un 
paper molt interessant i important en la sociabilitat de 
l’entitat: servia per transmetre i per crear identitat, co-
hesió, pinya dins de l’ateneu. Quan es tenia una secció 
de futbol, per exemple, i competia, això creava iden-
titat i cohesió entre els membres dels ateneus que hi 

«L’esport no  
s’ha posat de 

moda ara i 
els ateneus 
l’ofereixen, 
sinó que es 

porta fent des 
de sempre»

jugaven i els socis. I també creava una cohesió exter-
na, en les competicions, a l’hora d’interrelacionar-se 
amb les entitats en competicions federades. A més del 
que ja hem comentat dels coneixements de la higiene 
del propi cos, la gestió del propi cos. Coses que no 
s’ensenyaven abans.

Ara bé, actualment l’esport ha passat a ser un factor fo-
namental en tota la societat. És present en tots els mit-
jans, el carrer està ple de gimnasos, i els ateneus han 
perdut una mica aquest paper, aquesta funció de difu-
sió de l’esport ja que hi ha altres agents que la desen-
volupen. Avui, el paper de l’esport dins dels ateneus és 
una forma més d’entrada de la societat a les entitats i 
fan que els ateneus es mantinguin al dia. 

Actualment la majoria d’ateneus mantenen sec-
cions esportives.
He pogut comprovar el vostre web que entre les en-
titats federades a la FAC gairebé totes tenen seccions 
esportives, sinó són excursionistes tenen voleibol de 
platja, escacs, tennis de taula o bàsquet. Si això no hi 
fos, els associats ho buscarien en altres llocs, perquè 
l’esport és present a la societat i hi ha una gran deman-
da d’activitat esportiva. I hi juga un paper molt impor-
tant de manteniment de la modernitat i de la relació 
social dels propis associats que troben aquesta oferta 
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dins dels ateneus i hi participen, s’ho gestionen, s’or-
ganitzen i no cal que vagin fora. I, a més, té una llarga 
tradició, no és que s’ha posat de moda ara i els ateneus 
ho ofereixen, sinó que es porta fent des de sempre.

I fi ns hi tot alguns esports es van introduir per 
primera vegada al país a través dels ateneus...
L’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera és un gran 
exemple. Perquè són els que introdueixen per prime-
ra vegada l’esport a Igualada i no només amb el corf

bol, més actual, sinó que han estat agents de difusió 
de l’esport en llocs on abans no es coneixia. Hi ha una 
llarga tradició que es manté, però ara que l’esport ja es 
present en tota la societat el seu paper dins de l’ateneu 
canvia.

L’esport garanteix el dinamisme de l’entitat?
Jo destacaria dues coses en aquest sentit. El mante-
niment de determinades seccions d’alguns esports, ja 
que no és el mateix una secció excursionista, que una 
de futbol o de voleibol de platja, pensant en segments 
d’edat, i la reinversió dels ateneus. És veritat que les 
estadístiques ens indiquen que s’han de fer canvis per-
què els ateneus ara no poden fer la mateixa funció que 
fa seixanta anys perquè la societat ha canviat i possi-

blement s’han de reinventar ells mateixos, i una mane-
ra de fer-ho és a través de l’esport. Hi ha una entitat al 
Masnou que organitza una competició de voleibol de 
platja amb molt èxit. Aquesta és una bona manera de 
reinventar-se per captar joves, perquè de voleibol de 
platja jo ja no en faria! S’ha de ser molt àgil!

Això per una banda, i hi estic totalment d’acord. Però 
per altra banda, d’esport se’n practica a totes les edats, 
amb 80 anys es pot practicar activitat física. Així en un 
ateneu on hi hagi gent de 40, 50, 60 o 70 anys l’esport 
també pot ser un reclam. No voleibol, però sí activitats 
més adequades per a aquestes edats.

Fora d’això, la meva idea general és aquesta. Els ateneus 
neixen en un moment determinat amb una funció de-
terminada que es va mantenint al llarg del temps, però 
les funcions van canviant amb el temps i els ateneus 
conserven algunes funcions i altres s’han de canviar, 
per això han de reinventar-se.

Moltes vegades el problema de l’espai complica 
aquesta reinvenció, en canvi, però hi ha activi-
tats com els triatlons que no necessiten una in-
frastructura.

La metàfora

S’identifi ca el món ateneístic amb la cultura, però s’ex-

clou l’esport de la consideració de cultura. Segons Xa-

vier Pujadas, aquest és un mal social general que prové 

d’una concepció arrelada durant segles de la separació 

entre cos i ànima. «Com si l’ànima i la cultura fossin una 

cosa superior i el cos fos una cosa terrenal. Has d’apren-

dre a llegir, formar-te espiritualment i ser més sa, però 

el teu cos també forma part de la persona i s’ha de cul-

tivar.» A l’ateneu, s’hi feia cultura i només cultura, però 

és que l’esport és cultura des d’aquest punt de vista.

«Si els ateneus 
no tinguessin 
seccions 
esportives, 
els socis ho 
buscarien en 
altres llocs»
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Tornem als orígens. L’atletisme popular, que ja en 
els anys vint i treinta formava part de l’ADN dels 
ateneus i els centres populars que feien cultura i es-
port, durant la República aquests van acabar formant 
el Comitè Català Pro Esport Popular i estava farcit 
d’ateneus i penyes populars d’arreu de Catalunya que 
feien excursions, atletisme, curses populars. Era una 
forma fàcil i barata d’acostar l’esport a les classes po-
pulars i als sectors sense grans recursos. Això ara tor-
na a tenir un atractiu molt important i segur que les 
entitats com els ateneus tenen molt a dir-hi.

Quina podria ser una bona manera d’incentivar 
els ateneus per crear una secció esportiva?
La forma de treballar dels ateneus és la millor forma 
de garantir que una secció tingui èxit, ja que per ga-
rantir la continuïtat d’una activitat aquesta ha de sor-
gir des de la base, de les assemblees. Les seccions es 
creen perquè ho demanen els socis. Ha de sortir del 
propi ateneu. No perquè un esport està de moda s’ha 
de crear una secció, però és important estar al dia del 
que passa a la base, que les entitats es coordinin, que 
utilitzin les xarxes. Estar connectat amb federacions 
i altres ateneus que poden ajudar a organitzar-ho és 
fonamental.

Comentàvem abans la tendència a deslligar 
cultura i esport. Hi ha algunes entitats que als 
seus estatuts hi especifi quen que no es practica 
l’esport...
Deuen ser poques, però pot ser. És possible que en 
alguns casos l’enfortiment de la pràctica esportiva a 
nivell social hagi portat a les juntes directives d’alguns 
ateneus a decidir eliminar l’esport dels seus estatuts 
per evitar que l’entitat es convertís en un centre ma-
joritàriament esportiu. Però, en canvi, hi ha altres ate-
neus i entitats com els Lluïsos de Gràcia que es defi -
neixen com a entitat cultural i esportiva directament. 

Cada entitat és un món...
La diversitat també és important i, certament, cada 
entitat és un món i té un perfi l. Ara parlàvem dels Llu-
ïsos de Gràcia, que ha tingut un paper molt important 
en el bàsquet a Catalunya i Barcelona, com a planter 
de grans jugadors; també hi ha altres ateneus que han 
tingut aquest rol important. Ja abans de la guerra hi 
havia ateneus que tenien aquest paper en l’atletisme 

per exemple l’Ateneu Enciclopèdic Popular, o en la 
lluita i la gimnàstica. Eren entitats culturals amb sec-
cions esportives que tenien tant d’èxit i funcionaven 
tant bé que acabaven nodrint els esportistes federats 
que guanyaven medalles i títols. Altres entitats, en 
canvi, han mantingut l’activitat esportiva totalment 
popular, d’esbarjo, com una activitat més de cohesió 
interna, organitzaven activitats els caps de setmana, 
excursions, sortides. I aquesta diversitat és important. 
Perquè jo crec que els ateneus no s’han de convertir 
en entitats esportives. Ens equivocaríem, ja hi ha els 
clubs esportius que fan aquesta funció. Però se n’han 
de benefi ciar i benefi ciar l’esport perquè, en defi nitiva, 
l’esport és un refl ex de la societat i els ateneus s’han de 
nodrir d’aquestes inquietuds si volen mantenir-se com 
a actors actius. Però són funcions diferents.

Quin futur té l’esport base?
És complicat. És cert que se’n parla molt, però ni els 
mateixos presidents de les federacions ho saben. El 
que és segur és que cal reinventar-se en moltes co-
ses, algunes hauran de canviar i d’altres desaparèixer. 
Les escoles d’esports de base per a gent jove ho estan 
passant malament en algunes pràctiques, perquè els 
nens tenen avui en dia tants estímuls que no els pots 
demanar que sacrifi quin dues o tres tardes a la set-
mana per entrenar-se, depèn quina pràctica demana 
molta dedicació. És complicat el futur de l’esport de 
base. Hi haurà d’haver canvis que hauran de passar 
per les pràctiques noves més populars. La sociologia 
de l’esport ens diu que els interessos de la gent que 
avui dia fa esport no són els mateixos que fa trenta 
anys. La competició, l’autosuperació, la notorietat ja 
no són els reclams.

Ara es busca l’espectacle, hi ha molt espectadors. Però 
la realitat és que a l’hora de practicar es busca el culte 
al cos, fer salut, mantenir-se en forma, divertir-se amb 
els amics. Els valors són diferents, tot i que segurament 
hi ha molta més gent que fa esport en comparació a fa 
vint anys. Així el futur de l’esport haurà d’adaptar-se a 
aquestes noves tendències.

Els valors canvien i els ateneus, les entitats d’esport de 
base i les federacions han de reinventar-se cada vega-
da, no podem pensar que tot continua immutable. I 
cada vegada les coses canvien més ràpidament.

«Si una secció 
esportiva neix 
des de la base, 

té garantit 
l’èxit»


