
«Els ateneus són la columna  
vertebral de la societat civil catalana»
Quan parlem del patrimoni dels ateneus tendim a pensar en els seus edificis i en el seu valor arquitectònic i material. 
Però el patrimoni és molt més que les pedres que formen les parets i la seu d’una entitat. Els valors, les activitats, les 
tradicions, les persones, tot plegat fa que aquest edifici estigui viu i bategui. I és precisament aquest patrimoni intangible 
el que caracteritza i fa únic el moviment ateneístic català.

Aquesta entrevista s’ha realitzat a El Centre Artesà del Prat de Llobregat

Pere Baltà és periodista, escriptor i polític, va ser diputat a Madrid i director 
del Servei de Promoció Cultural de la Generalitat de Catalunya (1980-85).

Mariano Martínez és llicenciat en humanitats, editor i gerent de Rúbrica  
Editorial.
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Quin paper han jugat els ateneus en el desenvo-
lupament de la societat civil catalana?
Pere Baltà: Els ateneus han estat la columna verte-
bral d’un model de societat civil únic. Com qui diu, 
els ateneus han estat els salvadors de la societat civil 
catalana. És a dir, en un país, una comunitat que no 
té estat i on les estructures d’estat tendeixen més al 
control que a la promoció, els ateneus han suplert 
aquestes mancances. La societat catalana adapta el 
model d’ateneus existent a França i Anglaterra i el 
trasllada al poble.

I com l’adapten, aquest model?
P.B.: Es transforma el concepte dels casinos de la 
burgesia i es converteix en els casals, els patronats, els 
ateneus. Una fórmula de teatre, cafè, pista de ball per 
fer l’envelat, i això aconsegueix aglutinar i fer perdu-
rar els costums i les tradicions de la cultura popular 
catalana. I a poc a poc importen el model de benes-
tar social que s’estava difonent a Europa el segle xix i 
l’adapten a les necessitats socials.

Mariano Martínez: Partien d’un model concret, 
però s’anaven desenvolupant de forma heterogènia. 
Alguns naixien a partir d’una sola activitat, per exem-
ple les corals, i anaven incorporant noves seccions de 
forma molt natural i es convertien, així, en un ateneu.

Quines peculiaritats tenia el model català?
P.B.: Principalment els ateneus eren interclassistes. 
Tothom podia formar-ne part i les persones de dife-
rents classes socials es barrejaven a les seccions sense 
problema. També eren defensors de la identitat, i van 
ser fonamentals, per exemple, a l’hora de salvar els 
nostres clàssics del teatre català. No haurien arribat 
fins als nostres dies Guimerà o Sagarra..., perquè no 
els hauríem conegut o s’haurien perdut.

M.M.: I aquest interclassisme permetia que el model 
importat d’Europa marqués la diferència. I segu-
rament ara que, des de la Federació, feu Turisme 
Ateneístic a altres zones de l’Estat, podreu veure 
com els ateneus espanyols tenen diferències amb els 
ateneus catalans, perquè són més classistes. El model 
més semblant al català és el valencià, amb les societat 
musicals, que no només fan música. 

Pere Baltà: 
«Els ateneus 

catalans neixen 
per fomentar la 

convivència» 

Quan es van fundar els ateneus a principis de 
segle, quins objectius tenien?
M.M.: Hi havia un impuls de fer coses des del poble 
i per al poble. Una vocació de donar serveis, activi-
tats educatives –i la vocació era des del poble cap al 
poble– i trencar la barrera elitista d’accés a la cultura. 

P.B.: La festa era també un dels motors, juntament 
amb la cultura, que impulsava la creació dels ateneus. 
Jo diria que molts ateneus neixen de la voluntat de 
donar cabuda a les festes majors. D’aquesta manera 
descobreixen que, si inverteixen en un edifici, podran 
amortitzar-lo amb els anys i d’aquesta manera fer més 
activitats que no pas  la d’envelat per a la festa major. 

Quins valors transmeten aquests edificis que es 
comencen a construir?
P.B.: Així com els ateneus europeus neixen durant 
la Il·lustració per fomentar al cultura, la ciència i la 
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tecnologia, els ateneus catalans neixen per fomentar 
la convivència. En aquest model de cohesió social que 
hem tingut a Catalunya, han tingut molt a veure-hi 
els ateneus. Van ser els primers que van cohesionar els 
pobles i barris. La majoria de municipis tenien un ate-
neu, en el cas del Prat de Llobregat, el primer va ser 
L’Artesà. En general no hi havia la voluntat de club 
anglès, només alguns casinos catalans imitaven aquests 
clubs privats, potser per diferenciar-se dels ateneus 
més populars, però la tendència era evolucionar.

M.M.: Paral·lelament, també ha estat una escola 
d’integració, ja que els nouvinguts que arribaven i 
s’acostaven als ateneus entraven en contacte amb la 
cultura popular i la llengua. Era un punt de trobada i 
una escola de democràcia. Durant els anys setanta la 
majoria de líders polítics van sortir dels ateneus.

Encara avui molts dels components de les juntes 
directives formen o han format part dels ajunta-
ments...
P.B.: Quan l’any 1981 vam realitzar el cens d’asso–
ciacions i ateneus de Catalunya des de la Generalitat, 
vaig poder comprovar-ho personalment. Molts dels 

regidors de cultura, alcaldes i regidors d’urbanisme, 
havien estat o estaven en entitats. Perquè els ateneus 
eren l’única escola de civisme i de gestió cultural 
que hi havia al país. No hi havia formació cultural. 
S’ha de tenir en compte que durant el franquisme a 
Catalunya no es podia estudiar sociologia, ciències 
polítiques, periodisme, diplomàcia, psicologia. Eren 
totes aquelles carreres que tendien a democratitzar, a 
ser lliberals. I els ateneus eren l’únic lloc on es podia 
aprendre a gestionar la cultura, i se n’aprenia amb la 
pràctica. 

I l’ateneu era el centre i el dinamitzador de la 
vida cultural del poble...
P.B.: Els ateneus tenien en aquell moment més patri-
moni que l’ajuntament del poble. Per exemple, a 
Subirats, un dels pobles de Catalunya amb més ate-
neus, cada una de les societats que hi havia tenia més 
valor que l’edifici municipal. O a Gelida, l’ateneu era 
molt superior en importància a l’ajuntament. Però ara 
les coses han canviat.

M.M.: Tot i això, avui dia els ateneus són garantia 
d’independència política. I moltes vegades els centres 

Pere Baltà:  
«El voluntariat, 
que és una de 
les bases de 
l’ateneisme, és  
un valor afegit 
dels ateneus»
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cívics són un instrument per a la propaganda polí-
tica al servei del partit que mana. A l’ateneu tenen 
la llibertat de poder programar activitats i cursos en 
funció, no de les directrius que marca l’ajuntament o 
l’administració, sinó de les demandes dels socis.

Quin valor afegit aporta l’ateneu?
P.B.: El voluntariat o voluntarisme, que és una de les 
bases de l’ateneisme, és un valor afegit que ofereixen 
els ateneus. I voluntariat entès des de la part positiva. 
Perquè tots els presidents de les entitats i membres de 
les juntes directives són voluntaris i han estat i són els 
grans gestors de la cultura d’aquest país.

També s’ha de dir que des que van aparèixer els cen-
tres cívics, que van començar a Barcelona i s’han anat 
estenent pel territori, hi ha hagut un canvi de criteri. 
Ara les associacions participen moltes vegades de la 
gestió d’aquests equipaments municipals. I també 
s’ha de reconèixer que, tot i que és cert que en molts 
llocs no era necessari crear un equipament cultural, 
perquè ja hi havia els ateneus, en molts barris i zones 
els centres cívics han fet una tasca molt important, 
perquè el teixit associatiu era inexistent. 

M.M.: Crec que ha de ser un treball en paral·lel, una 
tasca conjunta. Perquè des del despatx, el que ve de fora 
no percep algunes de les realitats del territori. I en canvi 
l’associació que fa anys que treballa al barri o al poble és 
més capaç de copsar més detalls i realitats i de donar un 
valor afegit també a la tasca dels centres cívics.

P.B.: La difusió de la cultura i la cohesió social han 
estat possibles en aquestes zones i barris gràcies als 
equipaments públics. Però els funcionaris que hi tre-
ballen han de tenir en compte que han de formar les 
persones de la societat civil perquè un dia puguin rea-
litzar ells la tasca de cohesionar i de gestió cultural 
d’aquell indret.

I el sentiment de pertinença?
P.B.: Encara avui vas a l’ateneu i sempre trobes gent 
que et diu que el seu pare o el seu avi van treballar 
construint l’edifici. I tenen la convicció que s’ha fet 
des del poble i per al poble. Això té una força tre-
menda, i és la clau del fet que aquests ateneus o 
entitats sobrevisquessin a la Guerra Civil i al fran-

quisme. En l’estudi que vam fer per censar els ateneus 
vam constatar que la meitat dels ateneus eren ante–
riors a la Guerra Civil i l’altra meitat posteriors, això 
vol dir que s’havia recuperat la tradició ateneística i 
s’havien creat nous ateneus; en Franco no només no 
va poder acabar amb els ateneus, sinó que n’hi van 
sortir de nous, com un brot, ocupant l’espai dels que 
havien desaparegut. I el sentiment és de propietat, 
que l’edifici és del soci.

Els ateneus poden tenir una importància arqui-
tectònica, però buits tenen sentit?
P.B.: L’Artesà és un edifici espectacular. Però ara 
mateix és un bar. I el teatre porta uns vint anys tancat. 
Si estigués obert? Això seria el cor i el centre del Prat! 
Tota la vida cultural hauria de passar per aquí. Crec 
que els propietaris van fer-ne una mala gestió i l’edi-
fici no s’hauria d’haver venut a l’Ajuntament.

M.M.: S’han fet campanyes, però no han tingut mai 
massa ressò ni difusió més enllà dels veïns o les per-
sones que ja coneixen la història. Es queden amb que 
això és un espai, un bar. El teatre que hi ha a l’altra 
banda és impressionant, però és el gran desconegut, i 
actualment està en ruïnes. Al Prat hi ha una tradició 
teatral important, però molta gent ignora que a dins 
de L’Artesà hi ha un teatre.

Com definiríeu el patrimoni intangible dels  
ateneus?
P.B.: L’humanisme ha estat el punt en comú de tots 
els ateneus, independentment de la seva tendència o 
ideologia. L’home és la base i el pilar de l’ateneu. I 
a mesura de l’home es van començar a donar serveis 
que són els embrions de l’actual estat del benestar. 
Mútues, hospitals, etc. 

M.M.: I de fet, jo remarcaria també el fet que molts 
dels ateneus que estan naixent avui en dia no tenen un 
edifici propi, per tant es perd aquell reconeixement de 
poder relacionar un ateneu amb un espai patrimonial 
propi. L’ateneu és, per tant, l’activitat en si, que es pot 
dur a terme en qualsevol espai.

Com mantenim aquest patrimoni intangible?
M.M.: Els ateneus han de reciclar-se per atraure gent 
jove, establir una comunicació directa amb ells. Les 

Mariano 
Martínez: 

«El futur és 
adaptar-se a 

les necessitats i 
realitat actuals, 

però sobretot 
aconseguir 

implicar les 
persones, perquè 

sense persones 
no hi ha 
ateneu»
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xarxes socials poden semblar molt individualistes, 
però es pot invertir el procés, ja que és un canal de 
difusió molt important que pot aconseguir mobilitzar 
la massa social.

Els valors i activitats que mantenen vius els  
ateneus, com els fem perdurar?
M.M.: El futur és adaptar-se a les necessitats i realitat 
actuals. Encara que hi ha incertesa. Però sobretot s’ha 
d’aconseguir implicar les persones, perquè sense per-
sones no hi ha ateneu. És complicat fer una previsió 
del que passarà, però treballar en xarxa és bàsic per 
enfortir l’associacionisme. Les alternatives de finan-
çament són molt importants. El micromecenatge, per 
exemple, és una alternativa per poder seguir fent pro-
jectes i innovant.

P.B.: Saber gestionar una xarxa d’entitats tan gran 
com són els ateneus és molt i molt complicat. Quantes 
seccions hi ha dins dels cent seixanta ateneus mem-
bres de la federació? Imagineu-vos-ho! És important 
sumar esforços: L’Espai A és un gran invent, però 
perilla per la falta de finançament.

Creieu que és un bon moment per a les inicia-
tives privades?
P.B.: És curiós que, dins la crisi econòmica que estem 
vivint, les poques veus optimistes que ens arriben 
procedeixen del món associatiu cultural. Són bas-
tants els dirigents i membres d’associacions que he 
pescat dient que és un bon moment perquè tornem 
als orígens, d’on vam sorgir els ateneus. Recobrem la 
tradició per recuperar la capacitat d’actuar.

M.M.: Ara és quan de nou es veu la capacitat de mani-
obra dels ateneus i la seva major eficiència i efectivitat. 
S’ha de dir que les estructures tècniques administratives 
resulten molt feixugues i cares de mantenir, en canvi, 
els ateneus funcionen bàsicament gràcies al voluntariat.

P.B.: Els ateneus segueixen sent la millor escola de 
formació per a la gent jove. Perquè tens responsa-
bilitats organitzatives i prens decisions, i aprens a 
gestionar aquell equipament. Aprens a administrar 
un espai. Hem hagut de patir aquesta crisi per tor-
nar als orígens, però els valors perduraran, perquè els 
portem a dins i ens caracteritzen.

Mariano 
Martínez: 
«Ara és quan 
de nou es veu 
la capacitat 
de maniobra 
dels ateneus i 
la seva major 
eficiència i 
efectivitat»


