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EXPRESSIONS

E
l Museu Thermalia, ubicat a l’em-

blemàtica plaça de la Font del Lleó

de Caldes de Montbui, allotja, fins

l’11 de setembre, l’exposició Catalunya,

terra d’ateneus, que pretén posar en

valor l’activitat d’aquests centres com a

vertebradors de la vida social i cultural

del país. La mostra itinerant s’ha orga-

nitzat amb motiu dels 30 anys de la

Federació d’Ateneus de Catalunya.

A través de plafons il·lustrats que res-

segueixen l’origen i l’evolució del movi-

ment ateneístic fins avui, es plantegen

les semblances i les diferències entre el

context social de la fundació i l’actuali-

tat. L’exposició trasllada el protagonis-

me als artífexs de l’ateneisme i a totes

aquelles persones que, al marge d’edats

i motivacions, el sostenen i l’impulsen a

través de l’activitat quotidiana.

La mostra també reprodueix la cafe-

teria d’un ateneu, on es permet que la

visitant segui i consulti premsa i fotogra-

fies de les entitats agrupades territorial-

ment. A més, disposa d’una secció des-

tinada a les agrupacions locals que han

cedit material històric o audiovisual,

per cloure amb un apartat interactiu on

s’acullen demandes i suggerències adre-

çades als centres. Per complementar la

informació, les visites reben un diari

amb contingut íntegre sobre el movi-

ment ateneístic amb els plantejaments,

les dificultats i els reptes actuals, entre

els quals destaca el relleu generacional

al capdavant de les associacions.

Catalunya, terra d’ateneus és fruit de

dos anys de treball de recerca i documen-

tació de la història de les entitats i suposa

la mostra més completa feta fins ara

sobre aquestes associacions culturals.

Després de passar pel Museu d’Història

de Catalunya de Barcelona, Arenys de

Munt, Gandesa i Caldes, la mostra conti-

nuarà la itinerància fins al desembre de

2014 a petició de les entitats federades.

La localitat vallesana compta amb

tres ateneus actius, el Casino de Caldes,

el Centre, Ateneu Democràtic i Progres-

sista i l’Ateneu Molí d’en Ral, fundats

entre mitjan segle XIX i finals del XX i que

responen a inquietuds i realitats diver-

ses que il·lustren l’heterogeneïtat d’a-

quest moviment i la complexitat de la

xarxa que conformen. Organitzats en

múltiples formes –de clubs a german-

dats– i destinats a públics diferents en

funció de la ideologia o la classe, només

a Catalunya, s’han documentat més de

400 ateneus que han estat actors clau

en la transformació de l’entorn i la

societat dels darrers 150 anys.

La denominació d’ateneu, molt difosa

a l’Europa occidental, té l’origen en una

de les primeres institucions escolars

públiques de la Roma antiga. Recuperant

el patronatge d’Atena, deessa de la savie-

sa i les arts, aquesta invocació reflecteix

la inequívoca intencionalitat instructiva

de les entitats, inspirades en les societats

científiques i literàries del segle XVIII, en

els marcs de la Il·lustració i el positivisme

del segle XIX. A Catalunya, els ateneus

agafen el relleu de les confraries medie-

vals i adquireixen un caràcter social més

marcat, fet que respon a les mancances

de la societat industrial, amb grans des-

igualtats socials i un índex d’analfabe-

tisme molt alt.

Si bé els ateneus catalans, des de sem-

pre, han tingut la certesa que formaven

part d’un moviment conjunt, l’acció uni-

tària va ser tan buscada com infructuosa.

Després dels dos congressos històrics els

anys 1911 i 1912, les disputes ideològiques

i els conflictes socials van acabar amb

l’intent d’agrupar les més de 138 entitats

que hi havien participat. No serà fins el

1983 que se celebrarà el tercer congrés i

es fundarà la Federació d’Ateneus de Ca-

talunya, que actualment agrupa, asses-

sora i forma prop de 150 entitats.

Apareguts en una situació social, po-

lítica i legal adversa, els ateneus sempre

han respost amb voluntat, enginy i deci-

sió a les necessitats culturals, de lleure i

de benestar físic de les persones asso-

ciades. Aquestes entitats s’han mantin-

gut fidels als principis que les van inspi-

rar i han estat de vital importància per a

l’educació de les classes populars i el

manteniment de la cultura i la llengua

catalanes. Encara avui, els ateneus són

espais de referència per a milers de per-

sones en clau de lleure, formació i socia-

bilitat. Per aquest motiu, la mostra plan-

teja el paper que hauran de jugar els

ateneus en el futur si volen continuar

sent agents decisius en l’avenç cap a una

societat més justa, equilibrada i culta.
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‘Catalunya, terra d’ateneus’, un
recorregut per 150 anys d’història
L’exposició, que arriba a Caldes de Montbui després de passar pel Museu d’Història de Catalunya de Barcelona i altres

localitats, repassa el passat de l’ateneisme, el rol social que ha jugat i els interrogants de futur per al moviment.

La mostra inclou la

reproducció de la

cafeteria d’un ateneu,

on la visitant pot

seure i consultar

documents
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La Federació d’Ateneus
de Catalunya, fundada
fa 30 anys, actualment
agrupa i assessora 
prop de 150 entitats
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