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són les entitats»

QUIM MASFERRER
Entrevista al Foment de Molins de Rei
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Oh, benvinguts, passeu, passeu! 

Com a Qualsevol nit pot sortir el sol de Sisa, en aquest número trobareu tot 

tipus de personatges esmentats en les diferents seccions, des del flautista 

d’Hamelín fins a Astèrix i Obèlix, passant per Guillem de Baskerville, el Mago 

Pop, Sant Benet o el pintor de les Preses i, per descomptat, Els Pastorets, que 

són el tema central del reportatge.

Nadal és temps de celebració i d’acollida, una coartada perfecta per retrobar-

nos amb família i amics. Per això comptem amb molt bona gent, com el 

carismàtic protagonista de la portada, Quim Masferrer, o l’entranyable actriu 

Esther Soto, que ens parla de la importància de compartir. Tots dos artistes 

tenen en comú que utilitzen l’humor per transmetre emocions des de l’escenari 

i a la tele, que van fer Els Pastorets de petits i que consideren el teatre amateur 

com una gran escola. 

Posant-nos una mica més seriosos, ara que estem a mig any de les eleccions 

municipals, és un bon moment per reflexionar sobre les relacions entre les 

associacions i l’administració pública. Ho debatem a Interessos Comuns, en 

parlem amb el Pep Cruanyes arran de l’espoli franquista dels ateneus i també 

ho tracta, a Opinió, la Gal·la Cortadellas, que adverteix que «només cal encaixar 

voluntats particulars i responsabilitats públiques per desenvolupar propostes 

col·laboratives i compromeses».

En aquesta mateixa línia, s’expressa la directora general de Cultura Popular, 

Adelaida Moya, quan afirma que «els ateneus són generadors, no només de 

cultura, sinó d’activitat social, de ciutadania implicada».

Benvinguts i benvingudes als ateneus, que és casa vostra, si és que hi ha cases 

d’algú...

Entitat d’utilitat pública segons la resolució JUS/675/2013.

Amb la col·laboració de:

Creu de Sant Jordi 2014
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«FORMO PART DE LA 
COMISSIÓ DE FESTES 
DEL POBLE, ON SOM DOS: 
L’ALCALDE I JO»

Quim Masferrer (Sant Feliu de Buixalleu, 1971) és actor, director, guionista 

i presentador de TV. Podria haver seguit la tradició familiar i regentar un 

dels restaurants més antics de Catalunya, però, com es pren l’humor molt 

seriosament, va decidir ser artista. Va començar fent teatre amb Els Pastorets 

del Teatre Centre d’Arbúcies i aviat va muntar una companyia per amenitzar 

actes a l’institut. Amb Teatre de Guerrilla, ha escrit, dirigit i interpretat Teatre 

Total, Som i serem, El directe, EEUUropa i Fum; i en solitari, El Xarlatan, Temps 

i Bona Gent. Ha rebut el Premi de la Institució de les Lletres Catalanes com a 

autor teatral i el Premi Ondas pel programa El foraster (TV3).

Quim Masferrer
Entrevista a l’actor i comunicador, en el Foment Cultural i Artístic de Molins de Rei

Text: Víctor Porres
Fotografies: Toni Galitó

I els orígens de la teva habilitat còmica? Eres 
el graciós de classe?
No, no! No era el típic imitador de profes, soc 
dolentíssim imitant. A l’institut vam crear la 
primera companyia de teatre amb tres companys 
més, que es deia Gags a Sac. Ens oferíem als 
instituts per fer les animacions al Nadal, la 
Setmana Blanca, la Setmana Cultural... Allà se’m va 
despertar una miqueta aquesta cosa de comunicar. 
Llavors va ser quan em va atrapar l’humor. L’humor 
ens ha de fer lliures. La vida sense humor seria una 
autèntica tragèdia. Volia explicar coses a través del 
sentit de l’humor. Després em vaig anar fent gran i 
tot es va anar consolidant, canviant de companyia, 
però sempre considerant l’humor com una cosa 
molt seriosa. A vegades sembla que sigui la 
germaneta petita de les arts escèniques, però amb 
l’humor es poden dir coses molt grans. A l’època 
medieval, el bufó era l’únic que se’n podia fotre del 
rei. Tenim referents destacats de gent molt crítica 
i de grans comunicadors que ho feien a través de 
l’humor, com el Pepe Rubianes. Jo m’agafo l’humor 
molt seriosament.

Quin valor li dones al teatre amateur com 
a aprenentatge per després dedicar-te al 
teatre professional?
Li dono un valor molt gran a aquest teixit tan 
important que tenim a casa nostra. Molts 
grans actors i actrius van començar fent teatre 
amateur. L’Institut del Teatre ha suposat la 
professionalització de l’ensenyament, això vol dir 
que a vegades surten actors que semblen tallats 
amb el mateix patró i, en canvi, a l’amateurisme la 
figura del director o directora és molt important. 

De petit havies format part d’alguna 
associació cultural o esportiva?
El meu poble és tan petit que no tenim ni 
associacions, però sí que és cert que amb el pas 
dels anys s’ha consolidat molt. Jo mateix formo 
part de la Comissió de Festes de Sant Feliu de 
Buixalleu, on som dos: l’alcalde, Josep Roquet, i jo. 
De petit, el meu vincle no era amb Sant Feliu, sinó 
amb Arbúcies, que és el poble gran del costat. A 
Sant Feliu, no hi havia nens, els únics nens érem 
la meva germana i jo, i la vida la fèiem a Arbúcies. 
Allà anava a l’escola, allà vaig començar a fer Els 
Pastorets i allà vaig començar a jugar a futbol. De 
fet, jo tinc casa a Arbúcies perquè és com el meu 
poble. 

Quan vas decidir que volies ser artista? 
Jo no vinc d’una família amb tradició en les arts 
escèniques: el meu avi era pagès, el meu pare 
també, la meva mare era cuinera del restaurant 
familiar... La pista de la meva vena artística me la 
va donar la senyoreta Carmina, que havia estat la 
meva mestra de petit, quan ja de gran va venir a 
veure’m al teatre i em va explicar una anècdota, 
on jo situo els meus orígens. Em va dir que quan 
jo tenia vuit anys ens van portar, als de la meva 
classe, a veure una obra de teatre escolar i, quan va 
acabar la funció, vaig anar a buscar aquesta mestra 
i li vaig preguntar si allò que havíem vist era un 
«ofici». És que, clar, jo coneixia els oficis de pagès, 
cuiner, metge, fuster, botiguer..., és a dir, oficis 
convencionals i, segurament, aquell dia alguna 
cosa es va moure dins meu perquè als vuit anys em 
plantegés que podia anar pels pobles guanyant-me 
la vida pujant als escenaris i fent riure la gent. 

en portada
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ens va donar molt de suport. Després va haver-hi 
eleccions, es va canviar el cap de la Diputació de 
Girona i la persona que va entrar s’ho va carregar 
perquè la seva afinitat amb la cultura era zero. Era 
una xarxa molt interessant i hi sortíem guanyant 
tots: els pobles, perquè tenien espectacles; les 
companyies, que podien programar; el públic...

Cal reivindicar més el teatre que es fa fora de 
Barcelona?
Aquest «de guerrilla» en bona part venia d’aquí. El 
nostre local d’assaig era una antiga escola en desús 
de Sant Feliu. Nosaltres volíem fer espectacles que 
fossin vistos a tot el país. I ho fèiem des del poble. 
No necessites estar a la ciutat per fer teatre. Estem 

que no sabíem que hi era. Van ser vuit espectacles 
amb què vam girar moltíssim. I tot això sent fidels 
amb el nostre nom, Teatre de Guerrilla. Fem teatre? 
Sí. Però és un teatre molt concret. I mira, va durar 
dotze anys. 

Arramblàveu amb tot: el món rural, el teatre, 
el folklore... Com va ser rebuda la companyia 
en aquells inicis? 
Al començament ens sentíem molt rebels, però de 
seguida ens vam adonar que fèiem una cosa molt 
xula. Ja amb el primer espectacle ho vam notar. 
Era un espectacle molt boig amb una forta crítica 
cap a una estructura molt tradicional, que queia 
en uns paranys ridículs. Vam dir, «Anem a posar el 
dit a la llaga», i anàvem a llocs que estaven plens 
d’aquest tradicionalisme. I la gent era com «Hi-hi, 
ha-ha, però ens l’estan fotent». Ja al principi va 
aparèixer un component popular que vam ser prou 
intel·ligents com per incorporar-ho. Aquí ens vam 
adonar que no estàvem fent un teatre per a quatre 
matats, una cosa elitista. No, era el teatre per al 
poble. Shakespeare era del poble, però després va 
arribar una manera de fer que era anar al teatre i 
no entendre res, i ens havia de semblar bé. El teatre 
s’ha d’entendre! La clau per nosaltres va ser posar 
aquest component popular. No dic que ho féssim 
de manera premeditada. Nosaltres vam posar una 
voluntat perquè allò arribés al màxim de gent 
possible. I això va permetre que un dia estiguéssim 
amb el nostre espectacle al Festival Internacional 
de Sitges i que l’endemà estiguéssim a l’envelat 
de Sallent. I que un altre dia ens programéssim a 
l’Artenbrut de Barcelona i, el dia següent, a la plaça 
d’un poble de dos-cents habitants. I funcionava 
igual als dos llocs. Per a mi, aquesta va ser la clau. 

Tu vas ser l’artífex del Supermercat de Teatre 
de Catalunya. Era una idea molt bona per fer 
arribar teatre de qualitat arreu del país. Per 
què va durar tan poc?
Com moltes vegades, per temes polítics. Nosaltres 
vam presentar aquest projecte, amb aquest 
component popular que té la paraula ‘supermercat’ 
en referència a la compravenda, que aquí hi ha de 
tot. Vam fer les dues edicions gràcies a l’entesa 
que vam tenir amb la Diputació de Girona, que 

A un lloc ho feien d’una manera i a un altre, d’una 
altra. Això generava una riquesa i una diversitat 
d’on sortien talents incommensurables. És més, 
està ple d’actors i actrius amateurs boníssims, i 
amb una professionalitat que no té res a envejar 
als que ens guanyem la vida amb això. El que passa 
és que la vida a vegades els porta cap a un altre 
costat. Però el teixit de teatre amateur és brutal. 

Com et vas enganxar al teatre?
Jo jugava a futbol i feia teatre amateur a Arbúcies. 
Llavors va haver-hi un moment a l’adolescència, 
amb catorze o quinze anys, que jo coneixia 
l’ambient d’un vestidor de futbol i el d’un camerino. 
No podien ser dos mons més diferents. Olor de 
rèflex, a talcs... A un lloc parlàvem de trencar-li les 
cames a un rival, «que la pilota passi, però el tio 
no». A l’altre parlàvem de silencis, del públic, la 
quarta paret. Una era la part humana més animal 
i l’altra era comunicar. Mira que jo era bo jugant a 
futbol com a davanter-centre, però em va acabar 
atrapant aquesta altra cosa, és a dir, vaig triar 
comunicar en lloc d’anar a estomacar el rival. Al 
futbol hi havia la rivalitat davant l’adversari i al 
teatre guanyàvem tots. 

Qui era Manel Planchart?
Jo vaig fer Els Pastorets al Teatre Centre d’Arbúcies, 
que és on vaig descobrir el teatre amateur de la mà 
del Manel Planchart, un actor històric d’Arbúcies. 
Amb ell vam tenir xerrades molt intenses. El Manel 
era el drapaire del poble, recollia els cartrons, les 
ampolles de vidre, el ferro, que després venia. I 
tenia la seva gran afició que era el teatre. Era un 
actor incommensurable. Després de veure’m a mi 
fent teatre professional i fent El foraster, un dia 
em va dir: «Veig en tu el que a mi m’hagués agradat 
fer». Va morir gran, amb quasi noranta anys.

Quins valors destacaries dels ateneus?
Cal reconèixer la importància de l’associacionisme 
a l’hora de fer coses en comunitat, allò 
d’aconseguir coses junts que, per separat o 
individualment, no podries. Els ateneus van molt 
més enllà del que fas. Uns fan teatre, altres fan 
corals, però l’important és que hi ha un grup de 

gent que es troben un cop per setmana per passar 
unes hores junts, per explicar-se coses, per no 
estar sols. I per adonar-se que junts poden fer una 
obra de teatre espectacular que no podrien portar 
endavant sols. Els ateneus són això, la celebració 
de trobar-nos, que ens passin coses. A més, en 
un terreny molt especial com és el de la cultura. 
L’excusa per trobar-nos és la cultura. És fomentar 
l’esperit crític. Que a tu t’agradi molt una obra de 
teatre i al del costat gens. La cultura fa que la gent 
es senti viva. Fixa’t que els règims autoritaris el 
primer que fan és carregar-se la cultura. No volen 
que la gent opini, ni tingui esperit crític, ni que hi 
hagi debats.

Teatre de Guerrilla us definíeu com a 
companyia de teatre independent. De 
què depèn una companyia de teatre 
independent?
D’ella mateixa (riures). No sé per què es diu 
justament així, perquè no entenc una altra manera 
de fer-ho. Suposo que era per diferenciar-se d’altres 
companyies com les del Lliure o del Nacional. De 
cop i volta, una gent que no depèn de ningú, que 
és lliure, que pot dir el que vulgui. I nosaltres vam 
néixer amb aquest esperit. Una gent de poble, que 
podíem fer teatre professional des del poble, amb 
el nostre accent i la nostra manera de declamar, 
que a vegades sembla que tot s’hagi de reconvertir, 
perquè, si no, ja no ets professional. Vam néixer 
amb aquest esperit de rebel·lió, per això ens vam 
dir Teatre de Guerrilla. Ja sabem que tot costa, 
però nosaltres vam ser guerrillers i vam lluitar per 
aconseguir-ho. Vam trobar un nínxol de mercat 

en portada en portada

«L’associacionisme 
et permet 
aconseguir coses 
junts que, 
per separat, 
no podries»

«El teixit del teatre amateur és brutal»

Quim Masferrer amb la taquillera del Foment, Montserrat Jané 
(“protagonista” del número 27 de la revista ATENEUS)
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parlant de llibertat, de comunicar. És cert que el 
nostre referent més proper era Girona, l’Escola de 
Teatre de Girona, l’associacionisme de companyies 
de teatre gironines, però després t’adones que no 
cal. I ara hi ha gent que està dirigint multinacionals 
des d’un poblet de cent habitants al Pirineu. Pots 
fer qualsevol cosa des de qualsevol lloc. A Teatre de 
Guerrilla érem molt peliculeros amb tot això i, quan 
anàvem a Barcelona a actuar, era com si anéssim a 
cometre un atemptat. Arribàvem i marxàvem a tota 
velocitat. Si podíem, menjàvem en un restaurant de 
carretera, per no passar més temps del compte a la 
ciutat. Teníem una cosa de «banda» que era molt 
xula.

Als teus shows la gent riu molt, però també 
s’emociona. Alguna vegada t’ha passat que 
l’emoció era tan gran que ha costat tornar a 
l’humor? 
I tant! Tot el que fas és un work in progress, és 
el resultat del que has anat fent. És el que passa 
a la vida també. Recordo que el primer dia que 
gravàvem el programa El foraster jo estava buscant 
una situació d’humor i ens vam trobar amb una 
situació que no era gaire humorística i no sabia 
gestionar-ho. Aquell senyor m’estava parlant d’una 
cosa seriosa que li va passar i jo no sabia què fer 
amb allò. Jo soc humorista, tenia una necessitat de 
buscar humor a tot. I recordo dir-li al director del 
programa, el Xavi Morral, «Tio, tinc un problema». 
Llavors vaig buscar a dins meu: «Què fas quan 
un col·lega t’explica una cosa semblant? Doncs, 
l’escoltes i deixes que la situació flueixi». Llavors 
vaig veure que El Foraster no és un programa 
d’humor, és un programa de sentiments. És 
compartir històries. Però és cert que em va costar 
tot un procés aprendre a rebre tot allò de la gent 
que no venia pel costat de l’humor. Una de les claus 
del programa és aquesta, passes d’una emoció a 
una altra en dos minuts. Però ara estic la mar de 
còmode.

El teu actual espectacle, Bona gent, és una 
mena de catarsi col·lectiva. Creus que la gent 
aprèn coses durant la funció?
El que sí que et puc dir és que, quan compartim, 
sortim guanyant tots. Hi ha una cosa molt maca 
de quan vaig fer temporada al Victòria. El cap de 
sala em va dir: «Tio, em fas anar malament». I jo: 
«Què passa?». I ell: «Res, que quan aquí ve El Mago 
Pop o qui sigui, l’espectacle s’acaba i la gent se’n va 
cap a casa. Amb tu es queden xerrant aquí al hall, 
tio. Clar, com s’han conegut a la funció... Jo el que 
vull és tancar la persiana i marxar cap a casa!». I 
jo: «Doncs, a mi m’agrada molt!». Insisteixo, quan 
comparteixes, sortim guanyant tots. Quan rius, les 
alegries es multipliquen. Tu pots veure una posta 
de sol al·lucinant i pots gaudir-la sol i ja està bé. 
Però si estàs al costat d’una persona a qui estimes, 
sigui la teva parella o uns amics, és una experiència 
col·lectiva meravellosa. Com compartir una final de 
la Champions i liar-la. 

d’un foli en blanc i escriure alguna cosa. O quan 
em planto dalt l’escenari. Els que ens dediquem 
a aquesta feina no podem tenir por a dir el que 
volem perquè resulta que hi ha uns límits. Jo em 
poso els límits del meu propi sentit comú. No em 
sento còmode davant segons quines coses. 

El teu pare et va dir que havies d’anar als 
pobles a aprendre, no a ensenyar. Vist amb 
perspectiva, què has après dels pobles?
De la gent, molt! A cada entrevista —o, més bé, 
xerrada— que tinc, apareix el verb ‘aprendre’ 
pel mig. T’enriqueixes. Jo sempre dic que arribo 
als pobles amb el maleter vuit, però marxo amb 
el maleter ple d’experiències i coses que no són 
tangibles. Les coneixences ja ocupen espai. Vas als 
pobles, comparteixes amb gent i aprens amb ells. 
És gratificant la sensació de continuar aprenent.

Portes a les espatlles unes 10.000 funcions. 
Ajuntant-les totes, serien més de 600 dies 
estant les 24 hores sobre l’escenari... 
Home, vist així, la xifra acolloneix! És molt temps, 
però no hi ha cap dia que jo entri a un teatre, miri 
als companys que porten quatre hores muntant-ho 
tot i no pensi “tot això ho estan muntant per  a tu”. 
Tinc molta sort de poder-me guanyar la vida amb el 
que m’apassiona, pura adrenalina. 

Un dels aspectes que valores especialment 
de la teva professió és tenir la sensació 
de llibertat absoluta, que pots dir el que 
vulguis. Fora de l’escenari també et sents 
lliure?
Sí, però també és cert que vivim en comunitat i hi 
ha d’haver unes pautes per poder-nos relacionar 
entre nosaltres. Sempre hi ha algú que confon la 
llibertat amb no respectar el dret dels altres. Això 
no és llibertat. «Com soc lliure, li cremaré la botiga 
a aquesta senyora.» Doncs això no és llibertat. 
Segurament, si em dedico a aquesta feina és per 
la sensació de llibertat que em dona seure davant 

en portada en portada

«Quan 
compartim, 
sortim guanyant 
tots»

«La vida sense humor seria 
una autèntica tragèdia»

Llegeix l’entrevista 
sencera aquí: 

en portada

Premi Ondas per El Foraster  (2016) Temps  (2012) El Xarlatan  (2010)
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A vegades, els drets humans poden ser 
concebuts com alguna cosa intangible, 
en el sentit de no poder ser tocats, que 
ens transcendeix d’una forma quasi 
divina i els situem en un espai sagrat 
que ens genera la sensació fictícia de 
seguretat.

La ironia i contradicció humana és que, 
quan conceptualment ho donem per 
fet i no els tornem a repensar, succeeix 
que s’acaben abandonat en algun espai 
inintel·ligible i immaterial acumulant 
pols. Vet aquí que la intangibilitat i el 

que és transcendent ens han fet oblidar 
la quotidianitat material.

Potser ara us estareu preguntant per 
què començo aquest article sobre com 
podem establir protocols efectius per 
prevenir i actuar contra l’assetjament 
sexual, l’assetjament per raó de sexe, 
orientació sexual, identitat de gènere 
o expressió de gènere, i la violència 
masclista parlant dels drets humans. Per 
la senzilla raó que el dret a la igualtat 
efectiva de totes les persones és un 
principi universal, alhora que totes les 
persones tenen el dret de ser tractades 
amb dignitat i respecte. Aquest dret 
queda recollit dins de la declaració 
dels drets humans universals i és una 
de les bases en què se sosté el sistema 
democràtic en el qual hem decidit viure.

L’estructura és patriarcal i els valors que 
es reprodueixen han estat construïts des 
d’una mirada hegemònica masculina; 
en cap cas ens referim a una guerra de 
sexes, sinó a un sistema que ha dividit els 

espais i ha establert qui té accés a exercir 
unes relacions de poder i qui no, que ha 
generat una sèrie de privilegis i una sèrie 
d’opressions que ens travessen a totes. 
Dit d’una altra forma, hem assumit que 
l’espai públic no és per a tothom i, per 
tant, els drets humans tampoc.

Precisament per aquest motiu, a l’hora 
d’elaborar el protocol, hem de tenir 
presents dos objectius: el pla ha d’estar 
orientat en la prevenció, conscienciació, 
sensibilització, formació i difusió del 
que significa viure dins una estructura 
patriarcal; i el protocol ha de permetre 
aplicar i resoldre les situacions 
generades per la mateixa estructura.
Aquests dos propòsits no es podran dur 
a terme si primer no organitzem una 
comissió perquè la persona que es trobi 
en una situació de vulnerabilitat o d’abús 
de poder pugui saber a qui dirigir-se. Per 
aquest motiu, necessitem que totes i tots 
els socis i els i les treballadores rebin la 
informació i tinguin l’opció de formar-se 
sobre el protocol generat i quines són les 

persones que formen part de la comissió. 
Alhora, el protocol s’ha de generar a 
partir d’una perspectiva feminista i 
interseccional, per entendre tots els 
eixos d’opressió i privilegis en els quals 
les persones ens situem. 

També hem de tenir present deixar 
establert el temps que té la comissió 
per donar resposta a cada una de 
les quatre fases que s’han d’incloure 
dins el protocol: la fase d’informació 
i assessorament, la fase de denúncia, 
la fase d’abordatge i investigació, i 

la fase d’intervenció i resolució. Així 
mateix, dins cada una de les fases han 
d’estar assegurats i garantits el principi 
d’igualtat, el principi de no discriminació, 
el principi de confidencialitat i de 
respecte, el principi de celeritat i 
diligència, el dret a la informació i el 
dret a la no revictimització de la persona 
denunciant. 

Un protocol no és un manual de bones 
pràctiques, sinó que ens serveix per 
establir un marc normatiu que ens ajuda 
a saber quines són les nostres funcions, 

actuacions i els nostres límits. Recordem 
que poden sorgir casos que s’han de 
derivar per les vies administratives i 
legals que corresponguin.

Els drets no es poden qüestionar 
sinó que s’han d’exercir. Els principis 
democràtics d’igualtat, llibertat i 
sororitat són molt virtuosos i elevats, 
però, a la vegada, molt fràgils si oblidem 
o perdem de vista el que volen expressar.

COM PODEM ESTABLIR 
PROTOCOLS EFECTIUS 
PER PREVENIR LA VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE ALS ATENEUS?

Marta Serra
Autora del model de protocol de la FAC per a la prevenció i 
actuació davant l’assetjament sexual

en línia

publicitat
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MEMÒRIA POPULAR 
DELS ATENEUS A POBLENOU 
I LA BARCELONETA

El Poblenou i la Barceloneta han estat territoris molt combatius, 

amb gran profusió d’entitats de caràcter obrer i ateneista. Des 

del segle xix, amb la industrialització, els dos barris rebran 

successives onades de població que hi treballarà, viurà i fundarà 

entitats tant culturals com polítiques. Els primers anys del segle 

xx, a tots dos barris, els ateneus hi proliferaran en gran manera.

terra d’ateneus

ser el Casino Republicà, el Foment Marítim, el Casal 
Nacionalista, el Casal del Treball, l’Ateneu Pi i Margall, 
l’Ateneu de Cultura, entre d’altres.

L’Ateneu Marquès de la Mina, fins a la primera dècada 
del segle xx, va aconseguir mantenir-se fidel a la 
seva màxima de no tractar de política ni religió i va 
impulsar les accions instructives i les activitats que 
més èxit social li anaven reportant, com el teatre, els 
balls, l’organització d’activitats benèfiques. L’entitat 
va començar a tenir dificultats serioses l’any 1918. 
Els enfrontaments continuats entre socis partidaris 
de la Lliga Regionalista i monàrquics van saldar-se 

La història dels dos barris conté molts punts en comú: 
la seva situació geogràfica a prop del mar i al pas del 
Rec Comtal. La Barceloneta va ser planificada com a 
nova població, fora muralles i sempre com a part de 
la Ciutat Comtal. Es va formar al llarg del segle xviii 
en una extensió de terrenys guanyats al mar. Mentre 
que el Poblenou va néixer dins del municipi de Sant 
Martí de Provençals, anys més tard, entre zones de 
pastures i masos aïllats. Tot i aquestes diferències, 
comparteixen un passat fabril i obrer, en part 
responsable de liderar organitzacions i associacions. 
Units administrativament, pels volts de 1897, com 
a Districte I de la gran Barcelona, cada un dels dos 
barris va saber trobar un espai en l’oci, la cultura i 
l’educació, de vegades per separat, d’altres junts i 
col·laborant entre entitats afins per tal de fer més 
grans aquests organismes.

La Barceloneta de l’Ateneu Marquès 
de la Mina
A la Barceloneta el lligam establert entre el món obrer 
i l’associacionisme va produir tota una arquitectura 
d’ateneus que van iniciar el seu camí, cap a 1845, amb 
la creació de la Sociedad o Casino de la Barceloneta, 
que va ser notícia per haver realitzat una meritosa 
acadèmia de cant. La vessant associativa ja no es 
detindrà i el 1862 trobem referències del Casino 
Artesà, que esdevingué l’ateneu per excel·lència. 
Hereu de l’Artesà, pels volts de 1884, emprèn la seva 
trajectòria l’Ateneu Marquès de la Mina. Fundat 
per Antoni Raxach, va aixoplugar-se al local que 
el Casino Artesà havia ocupat al carrer Alegria 25, 
actual Andrea Dòria. L’Ateneu destacà per comptar 
amb una clara vocació d’espai instructiu i recreatiu 
i al seu reglament es va prohibir, específicament, 
tractar de política i religió, fet que va marcar la seva 
trajectòria. El tarannà apolític i familiar de l’Ateneu 
Marquès de la Mina va conformar una entitat amb 
una base social molt àmplia, on tenien cabuda 
tots els veïns i pensaments. Això contrasta amb la 
polititzada Barceloneta del segle xx, que es va dividir 
ideològicament entre monàrquics, republicans 
radicals i catalanistes. Algunes de les entitats 
destacades d’aquest viu moviment polític i cultural 
que conviuen amb l’Ateneu Marquès de la Mina van 

Festival organitzat a l’Ateneu Marquès de la Mina de la 
Barceloneta a benefici dels damnificats dels temporals 
[6 de març de 1920]

Colla infantil de bastoners 
de l’Ateneu Marquès de la 
Mina dansant [1920]. Fons 

AMDCV-FFPB

Festa-homenatge als organitzadors, apoderats i 
interventors de les darreres eleccions per a Diputats del 
Parlament Català. Imatge extreta de la revista Portaveu 
de l’Ateneu Democràtic Regionalista de Poblenou [gener 
1933]. Arxiu Històric de la Ciutat. 

Text: Taller d’Història de la Barceloneta, María Jesús Vidal, Sheila García i Isabel Centeno

Amb la col·laboració de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana
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terra d’ateneus

amb la no renovació del lloguer de la seu que havien 
ocupat durant prop de trenta anys. A aquest fet 
s’afegirà la marxa de molts associats, que s’integraran 
a l’emergent Casal Nacionalista de la Barceloneta 
alineat amb el pensament de l’Ateneu Democràtic 
Regionalista del Poble Nou. La peregrinació per 
diferents locals i la davallada de socis va precipitar la 
dissolució el maig de 1927.

Als anys trenta trobem un intent de represa, tot i 
que les notícies d’aquesta etapa són molt escasses. 
El silenci del Casino Cultural Marquès de la Mina, 
a partir de 1933, va coincidir amb un barri que 
bullia políticament fins a l’aixecament militar del 
general Franco, que iniciarà la Guerra Civil. El barri 
s’organitzà activament en la defensa contra les 
forces revoltades. A l’antiga seu ateneística d’Alegria 
25, un cop fundat el PSUC, es va constituir el Comitè 
de Reclutament de la Barceloneta. Així la lluita 
política pel control del veïnatge no es va detenir 
i les rivalitats entre PSUC, ERC o la CNT van tornar 
a dividir el barri. La darrera informació d’activitat 
d’un ateneu, en context de guerra, serà l’assemblea 
convocada per l’Ateneu Llibertari.

La Guerra Civil, la postguerra i fins i tot l’etapa 
democràtica van suposar la desaparició d’edificis 
que van ser seu de societats recreatives, centres 
culturals i ateneus. Sense aquests espais de 
referència, la història del ric moviment cultural de la 
Barceloneta quedà silenciada.

L’Ateneu Democràtic Regionalista no va ser el primer 
ateneu del barri, un dels primeríssims a reeixir va ser 
La Societat Recreativa i Cultural L’Aliança (1869), que 
després d’una escissió passa a ser El Casino L’Aliança. 
També l’Ateneu Colom (1889) i, posterior a la creació 
del nostre Ateneu, el Centre Social del Poblenou (1910), 
avui en dia, Centre Moral i Cultural. Amb aquests tres, 
l’Ateneu Regionalista mantingué una estreta relació. 
Amb la primera entitat, el Casino L’Aliança, tot i que 
no van treballar conjuntament, s’aprecia una certa 
afinitat, un perfil de socis i fundadors força semblant: 
burgesos, petits comerciants i treballadors qualificats. 
Coincidien també en la seva proposta cultural i 
educativa. Tant l’Ateneu Democràtic Regionalista com 
el Casino L’Aliança van tenir una caixa d’estalvis i una 
escola, a més de teatre. Compartien un cartell molt 
semblant i actors i actrius de renom del moment.

Pel que fa al Centre Moral i Cultural i l’Ateneu 
van tenir un perfil dels seus membres semblant: 
gent molt religiosa i conservadora. Ambdós van 
dedicar-se a les accions socials: socors humanitaris 
a damnificats per temporals de mar, mútues, caixa 
d’estalvis, borsa de treball, etc., a  més a més de 
reivindicar els drets dels treballadors i la promoció de 
l’educació. Totes dues entitats creien, i van treballar, 
en la docència gratuïta amb unes escoles tant 
diürnes com nocturnes. La passió per la música va ser 
una constant i en aquest punt també s’enllacen: totes 
dues van destacar pels seus cors de caramelles i la 
creació del seu propi esbart dansaire. Veient aquest 
recorregut, entenem que l’Ateneu col·laborés amb 
ells: per les tasques socials, la promoció de la dansa, 
la seva escola i el teatre.

El Poblenou i l’Ateneu Democràtic 
Regionalista
El Poblenou de principis del segle xx va créixer com 
un barri plenament obrer i industrial. La barriada, 
que havia nascut com una part del municipi de 
Sant Martí de Provençals fou, en aquells moments, 
una part molt activa de Barcelona. Va esdevenir, 
juntament amb la Barceloneta, un dels espais amb 
major moviment associatiu, oferint una gran varietat 
de centres de tipus cultural, polític i social.

El panorama associatiu al Poblenou, els ateneus, 
cooperatives i associacions en general van saber 
promocionar i crear un panorama cultural, d’oci i 
educació digne d’admiració. Entre les seves activitats 
hem trobat la formació d’esbarts dansaires, balls 
de sardanes, corals, teatre, etc. També van tenir 
una important oferta educativa: escoles d’infants 
i d’adults, classes de llengua catalana, concursos 
d’escriptura, lectura i història de Catalunya, així 
com diverses activitats que serviren per promoure 
la cultura catalana. Un altre element en comú van 
ser les tasques solidàries, en cas de necessitat i 
d’ajuda a altres entitats, van saber mostrar una 
gran companyonia entre elles. Fou constant la 
seva relació, cedien i compartien els seus espais i 
participaven de les propostes d’altres entitats del 
barri, de la ciutat i d’arreu de Catalunya.

L’Ateneu Democràtic Regionalista va néixer pels volts 
de 1902. En poc temps va créixer i els seus socis van 
canviar de seu, almenys fins al 1939, quan va acabar 
la guerra.

«El Poblenou 
va créixer com un 
barri plenament 
obrer i industrial 
i va esdevenir, 
juntament amb la 
Barceloneta, un 
dels espais amb 
major moviment 
associatiu, amb 
una gran varietat 
de centres de tipus 
cultural, polític i 
social»

Programa de l’actuació 
teatral a càrrec de l’Amada 
Alegre i en Miquel Pedrola. 

Ateneu Marquès de la Mina 
[20 d’abril de 1918] Fons MJ
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terra d’ateneus

El tercer gran ateneu que ens trobem, i que 
malauradament fa pocs anys va desaparèixer, va 
ser l’Ateneu Colom. Desconeixem les raons que van 
portar a aquestes dues entitats a compartir moments, 
més enllà de la bona sintonia i companyia arran 
de les propostes culturals. Pel que sembla, l’Ateneu 
Colom, pels volts de 1912, va esdevenir el Centre 
Nacionalista Republicà. Aquí podria haver radicat el 
fet que compartissin un mateix pensament ideològic. 
L’Ateneu era una entitat política que treballà de bracet 
de la Lliga Regionalista per la defensa de Catalunya.

L’Ateneu Democràtic Regionalista va poder sobreviure 
als canvis socials i polítics del moment fins a l’arribada 
de la Guerra Civil. La seu va ser col·lectivitzada i 
l’entitat ocupada durant la dictadura i substituïda per 
una entitat més en concordança amb el Règim.

La memòria esborrada durant Guerra Civil i el 
franquisme, així com els canvis socials, les noves 
necessitats i l’especulació urbanística, van fer que 
aquests ateneus a poc a poc anessin desapareixent. 
La presència dels ateneus al Poblenou i la Barceloneta 
en l’actualitat és un reflex força llunyà dels anys 
d’or del moviment ateneista. A la Barceloneta cap 
de les entitats ateneístiques que havien estat 
emblemàtiques ha tornat a revifar i al Poblenou 
només se’n conserven dues: el Casino L’Aliança i el 
Centre Moral i Cultural.

Article emmarcat en el projecte: «Els ateneus al Poblenou 

i la Barceloneta: memòria popular de l’associacionisme 

cultural i polític a dos barris obrers». VII BECA DE RECERCA 

HISTÒRICA «TERRA D’ATENEUS 2020».

«Els ateneus, 
cooperatives i 

associacions en 
general van saber 

promocionar i 
crear un panora-

ma cultural, d’oci 
i educació digne 
d’admiració »Angela Lerme, reina dels Jocs Florals 1933 de l’Ateneu 

Democràtic i Regionalista, acompanyada del poeta 
premiat. Fons arxiu Històric del Poblenou. 

publicitat
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Ompliu el formulari de subscripció que

trobareu a www.ateneus.cat
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SOCIETAT UNIÓ GANDESANA

35a FESTA DEL VI DE GANDESA
CENTRE OBRER INSTRUCTIU D’UNIÓ REPUBLICANA DE CERVERA

UN ANY DE BOTIFLERS

gent els vins que es feien al poble i acabar la festa el 
diumenge amb un dinar popular on es serviria una 
clotxa. I a partir de llavors, cada any s’hi han anat 
sumant més cellers de tota la comarca per acabar 
construint una festa integradora i popular i on la 
germanor és la punta de llança de l’organització, i 
on la SUG és membre fundadora i essencial per al 
desenvolupament de la Festa del Vi de Gandesa.

poguéssim fer el pas d’ubicar-nos en aquest espai, la 
Federació d’Ateneus de Catalunya ens va distingir amb 
el segon premi en Comunicació Associativa dins dels 
Premis Ateneus 2021. Els 900 euros ens van permetre 
donar encara més impuls al pòdcast. Des d’aquí 
aprofitem, de nou, per agrair-los aquesta distinció.

El pòdcast Botiflers ja ha complert un any de vida. 
Els impulsors estem molt contents amb la rebuda. La 
família botiflera no ha parat de créixer i esperem que 
així continuï sent. Salut i per molts anys de Botiflers, el 
pòdcast més escoltat a la casa reial.

Del 4 al 6 de novembre, Gandesa va celebrar la seva 
35a Festa del Vi. Una altra edició que la gent de la 
capital de la comarca de la Terra Alta pot comptar com 
a èxit rotund. I és que ja fa anys que s’ha convertit en 
l’aparador dels vins de la Denominació d’Origen Terra 
Alta a les Terres de l’Ebre i al Camp de Tarragona. I 
aquest èxit no només ve definit pels cellers participants 
en la mostra, sinó que s’hi ha de sumar la gran afluència 
de gent participant, amb més de 15.000 degustacions 
de vins servides, i tota la gent que col·labora en 
l’organització de l’esdeveniment. 

La Meritxell Falgueras, sommelier i comunicadora 
del món del vi, va ser la pregonera d’enguany i 
l’encarregada de donar el tret de sortida a la 35a edició. 
Tot seguit es va realitzar la 15a Nit de les Garnatxes 
Blanques, un sopar de maridatge a càrrec del restaurant 
l’Antic Molí, guardonat amb una estrella Michelin 
i els cellers de la Terra Alta, on tots els vins que se 
serveixen són 100 % garnatxa blanca. Durant la tarda 
de divendres, tot el dissabte i el matí del diumenge, 
l’espai de la mostra de vins va estar obert al públic i, 
enguany, com a novetat, també s’hi va instal·lar una 
gastroàrea, on es podien tastar diferents plats elaborats 
per restaurants gandesans. Dissabte al vespre, a la 
pista de ball de la Societat Unió Gandesa (SUG) es va 
dur a terme el distingit concert i, en acabat, l’aperitiu 
al Celler Cooperatiu. A la nit es va poder gaudir de ball 
a les instal·lacions de la SUG. I, finalment, el diumenge 
es va acabar la Festa amb el clàssic dinar popular de la 
clotxa al Pati de les Escoles Velles, on es van servir més 
de set-centes unitats i el bon temps va fer que tots els 
assistents poguessin gaudir del menjar i de la música de 
l’estudiantina que els va acompanyar. 

I és que ja fa trenta-cinc anys que membres de 
l’Ajuntament de Gandesa, del Celler Cooperatiu de 
Gandesa i de la SUG van decidir tirar endavant un 
projecte, en principi petit, per poder ensenyar a la 

«Tinc una idea de fa molt de temps i necessito gent 
amb qui poder-la tirar endavant.» Així és com el 2021 
va néixer Botiflers, un pòdcast cerverí que pretén ser 
una finestra oberta a tota mena de qüestions d’interès, 
cerverines o no.

Després d’algunes reunions productives ja érem els 
quatre que actualment conformem el projecte: la 
Núria Turull, el Robert Canela, el Roger Vilaseca i l’Alba 
Granell. Des dels inicis vam establir els dos fonaments 
del projecte: volíem crear un contingut independent 
i autoproduït, i que fos de caràcter local i amb una 
mirada global. Per això, també ràpidament vam saber 
on ho havíem de fer: al Centre Obrer Instructiu d’Unió 
Republicana de Cervera. Vam pensar que aquest espai 
ens permetria estar sota l’emparament d’una entitat 
que ha promocionat la cultura des dels seus orígens. 
Com que ens faltava finançament, vam obrir una 
campanya de micromecenatge a través de Verkami. 
En menys de dues setmanes ja vam arribar als 4.750 
euros, la quantitat que necessitàvem per comprar tot el 
material tècnic.

El que primer havia de ser un programa radiofònic, a poc 
a poc va virar cap a un pòdcast quinzenal. L’1 d’octubre 
de 2021 vam publicar el primer programa, on vam 
comptar amb la presència de l’humorista Godai Garcia. 
Des de llavors, per Botiflers  han passat molts convidats, 
com l’actor i director Enric Cambray, l’assessora 
d’imatge Marta Pontnou, el mag Pere Rafart o, més 
recentment, els creadors del pòdcast La Ruina, l’Ignasi 
Taltavull i el Tomàs Fuentes. I amb tots ells i molts més 
convidats hem parlat d’història i cultura de proximitat, 
de cinema, de nanosatèl·lits, de tòfones segarrenques o 
d’una no-entrevista amb l’Albert Om.

Després de l’estrena, encara van passar uns mesos 
fins que vam tenir condicionada la sala del Centre 
Obrer amb el nostre estudi estable. I, de fet, abans que 

l’aparadorl’aparador
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Autor: Miquel Duran
Títol: La cultura, al centre
Tècnica: Aigua/tinta 

«Apareixen tres símbols 
de les Preses: el Centre 
Cultural, eix principal —si 
hi ha cultura, tot funciona 
bé—; les dues torres, 
referent identitari del poble 
—pocs municipis catalans 
tenen dos campanars—; i la 
muntanya de Murrià, on hi 
ha les restes d’una antiga 
torre romana.»

Miquel Duran (Barcelona, 1939), 
conegut com el pintor de les Preses, 
és el president honorífic del Centre 
Cultural i creador de l’Escola de Plàstica 
de l’ateneu. D’estil postimpressionista, 
va pintar tots els pobles de la Garrotxa 
i els va publicar en un llibre il·lustrat.

El Centre Cultural de les Preses va 
néixer l’any 1984 amb l’objectiu inicial 
de fer teatre. Era una associació 
cultural sense precedents a la comarca 
per a un poble de menys de 2.000 
habitants. A poc a poc, l’ateneu va anar 
incorporant altres seccions i activitats, 
entre les quals una de les més 
consolidades és l’Escola de Plàstica, 
que l’any 2019 va celebrar els seus 30 
anys d’història.

columna d’opinió a mà alçada

La flauta que no va sonar per casualitat

Heu ficat alguna vegada el nas a l’arxiu d’enregistraments teatrals que ofereix 
el web de RTVE? Doncs, feu-ho: allà, i barrejada amb altres sucoses joies 
escèniques, us trobareu la gravació emesa l’any 1977 del musical El retaule del 
flautista, que al seu moment va suposar una fita d’aquest gènere a casa nostra. 
Aquell espectacle estrenat el 1970, que se servia del vell conte del flautista 
mata-rates per parlar de corrupteles polítiques i nepotismes municipals, es va 
passar una molt llarga temporada esgotant localitats al desaparegut Teatre 
Capsa. Però abans d’això, va ser el Casino L’Aliança del Poblenou el carismàtic 
espai que va acollir la seva estrena absoluta.

Ara, que tant es parla (i encara se’n parla poc) de la urgència de tornar a omplir 
els teatres, en els quals el musical canta i balla en català, és un bon moment 
per recordar que aquest ha estat sempre ben present a l’activitat escènica 
dels ateneus i els espais vinculats a l’associacionisme cultural. I això és tan 
cert pel que fa a les propostes escèniques ben professionals, com pel que es 
refereix a aquelles altres nascudes en l’àmbit de l’escena amateur. Sense anar 
més lluny, ara mateix tenim girant per ateneus i casinos Les Feliuettes, que 
recuperen el seu Ja us he reconegut per tal de retre-li un tan divertit com poc 
ortodox homenatge a la Feliu, ara que s’ha apagat aquella veu que, per cert, ja 
cantava Sondheim (l’any 1972 va enregistrar un tema de Company) quan aquí 
ningú no havia sentit a parlar mai de Sondheim. I si ens n’anem cap al territori 
no professional, només cal fixar-se en Filagarsa, la companyia de Molins 
de Rei que fa més de dues dècades que ofereix versions personalitzades de 
grans clàssics del musical anglosaxó. Sense aquesta xarxa de sales vinculades 
a l’univers ateneista, el seu treball resultaria gairebé invisible. I alhora tots 
seguiríem sense haver vist mai una funció en català de Jesucrist Superstar, per 
posar com a exemple ben il·lustratiu un títol que ha estat sovint present en 
aquest circuit escènic.

RAMON OLIVER
Crític del suplement Què fem? de La Vanguardia
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«L’ASSESSORAMENT JURÍDIC 
ÉS VITAL, PERQUÈ L’ESTAT SOL 
SER POC COL·LABORATIU»

Pep Cruanyes, advocat i historiador, s’ha distingit en la defensa dels drets 

lingüístics dels catalanoparlants, rebent l’any 2018 una Creu de Sant Jordi. 

L’altre gran vessant de la seva carrera, però, ha estat la lluita contra les 

injustícies sorgides del franquisme. Recentment, ha treballat juntament 

amb la FAC per recuperar el patrimoni espoliat pel règim als ateneus.

Pep Cruanyes
Entrevista a l’advocat i historiador, a la Casa del Poble de Blanes

Ens pots explicar a què ens referim 
exactament quan parlem de l’espoli 
franquista als ateneus?
A la fi de la Guerra Civil moltes entitats van passar 
a ser considerades contràries a l’Estat, per al règim 
franquista eren entitats «desafectes». Els ateneus 
en van ser un exemple clar: representaven uns 
valors en els àmbits nacional, democràtic, social 
o cultural que el règim considerava perjudicials, 
per la qual cosa van fer un esforç actiu i conscient 
per suprimir-los. L’espoli, que és la confiscació a 
la força dels béns i patrimoni de les associacions, 
va ser el mètode escollit. I la llei que va donar 
cobertura a aquesta confiscació va ser la Ley de 
responsabilidades políticas. Veiem com els motius 
polítics n’eren motor principal.

Què va passar en el cas de la Casa del Poble 
de Blanes?
En el cas de la Casa del Poble tenim un exemple 
paradigmàtic i significatiu: tots els seus espais, 
propis o vinculats a l’associació, van ser requisats, 
expulsant els socis i sòcies de casa seva. Dels tres 
edificis amb els quals comptava l’ateneu, un va 
acabar en mans del sindicat del règim, que en va fer 
ús fent de l’interior un hostal i fent malbé l’edifici, 
un altre va ser malvenut a la Creu Roja i, finalment, 
l’últim segueix en mans en part de l’Estat i en part 
de la Generalitat. Un cas especialment complex, 
però també un exemple de tots els possibles finals 
d’aquest patrimoni ateneista: l’Estat, vendes 
simulades a particulars afectes al règim, runes 
i abandonament... Alguns ateneus no van ser 
suprimits com a tals, però van patir altres tipus de 

«Els ateneus representaven uns valors 
que el règim buscava suprimir»

parlem-ne

Text: Arnau Sorribes
Fotografies: Miquel Millan
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d’ara és en la comissaria de Via Laietana. Nosaltres 
demanem que sigui un centre de memòria, en tant 
que va ser la comissaria principal de repressió 
política de Catalunya, molta gent d’arreu del país 
passava per allà, hi havia la seu de la brigada 
politicosocial i es torturava de mala manera. La 
nova llei de memòria estatal especifica que han de 
ser espais de memòria tots aquells llocs on s’han 
produït mals tractes, repressió política... Ara, amb 
aquesta llei a la mà, no hi ha excusa. Hauríem de 
tenir un centre d’interpretació, una mena de museu 
que expliqui el que va ser la repressió política 
d’aquella època, en equivalència a centres com 
el de l’Stasi a Berlín, o el de l’Armada durant la 
dictadura a Buenos Aires.

destruïts. En aquest sentit, aconseguir ajudes a 
la investigació per part de l’Estat o la Generalitat 
pot ser important, així com buscar el suport de la 
Federació, tant en aquests temes d’investigació 
com en l’àmbit jurídic. L’assessorament jurídic és 
vital, perquè per la meva experiència amb l’Estat, 
és que solen ser molt poc col·laboratius, posen 
tots els entrebancs del món. I ja no judicialment, 
sinó en l’àmbit polític, és valuós que hi hagi una 
coordinació. Les demandes seran individuals, es 
requereix una certa proactivitat per part de cada 
entitat, però es poden presentar en conjunt, per 
tal de fer més força, i aquí la Federació pot tenir un 
paper important.

En quins projectes estàs treballant 
actualment més enllà de la recuperació dels 
béns espoliats als ateneus?
L’altre gran tema en el qual estic treballant a hores 

repressió: canvis de juntes amb gent afí al règim, 
canvis de noms de l’entitat, cancel·lació d’activitats 
o l’espoli de béns, tot i que es mantingués l’edifici.

Què s’està reclamant des dels ateneus i la 
Federació?
L’objectiu final és aconseguir la restitució. Aquella 
confiscació va ser una injustícia fruit d’una 
persecució política i, per tant, això ha de ser 
restituït. Fem tard, això s’hauria d’haver fet l’any 
1978 en caure el règim franquista; aquell era el 
moment d’afrontar aquesta realitat, però no es 
va fer. De fet, no es va fer ni tan sols anys després 
amb la primera llei de memòria històrica de l’Estat. 
Amb altres afectats per la dictadura s’ha treballat 
molt més, però no amb els ateneus i altres entitats 
socioculturals similars. És un dels grans errors 
arrossegats durant aquests més de quaranta anys. 
Amb sindicats o partits polítics s’ha estat molt més 
obert a reparacions, un cas d’afinitat em temo, però 
cal fer justícia amb tothom.

El cas de l’espoli als ateneus implica 
dificultats afegides en comparació a la 
recuperació d’altres entitats o associacions?
No hauria de ser. El que s’hauria d’haver plantejat 
l’Estat, com s’han plantejat tots els estats que 
han sortit d’una dictadura, és fer justícia, una 
restitució a tothom, la ciutadania hauria d’haver 
estat la primera, però durant molt de temps ha 
estat l’última. Representada individualment o 
organitzada en associacions, com són els ateneus. 
Quan es va fer la restitució de béns als sindicats no 
va haver-hi cap dificultat jurídica i, de fet, van anar 
a l’engròs.

Fa poc s’ha aprovat la nova llei de memòria 
democràtica al Congrés, quina valoració en fas? 
La valoració general és que ens trobem amb una 
llei que nominalment cobreix tots els espais buits 
que en l’anterior llei havien quedat fora, com 
la reparació jurídica o l’anul·lació dels consells 
de guerra, i apunta a la restitució de patrimoni. 
Pel que fa als ateneus podem dir que la llei els 
reconeix el dret a reclamar aquests béns, obre 
les vies judicials de forma molt més clara. Això 
és la cara bona de la llei, però, quan et mires com 

està tot articulat, la cosa no és tan clara. Falta 
concretar com s’executarà tot. Reconeixen el 
dret de rescabalament dels béns confiscats per 
motius polítics, però parla de rescabalament, no 
de restitució, i s’especifica que en cap cas aquest 
rescabalament donarà lloc a una compensació 
econòmica. I, a més, aquest dret queda condicionat 
a una futura auditoria, una mena d’inventari, que 
no queda clar com i quan s’executarà per part de 
l’Estat.  

També, just en aquests moments, es troba en 
procés de redacció una nova llei de memòria 
democràtica al Parlament de Catalunya. 
Què en podem esperar o que li hauríem de 
reclamar?
Pel que fa a patrimoni, ha d’establir que els béns en 
el seu moment espoliats que han acabat en mans 
de la Generalitat o dels ajuntaments catalans, 
molts cops per transferència de l’Estat, siguin 
retornats. Aquesta és la gran aportació que pot fer 
la llei pel que fa a aquest tema. La resta depèn de 
l’Estat, l’únic que es pot fer des de Catalunya és 
pressió i acompanyament als ateneus en aquesta 
reclamació.

Quines són les vies de recuperació avui en dia 
per a una entitat si es troba en una situació 
similar a la dels ateneus espoliats?
El primer que han de fer els ateneus afectats és 
buscar i guardar bé tota la documentació que 
tinguin sobre la gestió de la seva entitat. L’Estat 
no és amable, serà molt exigent, i s’haurà de 
demostrar la continuïtat entre l’actual entitat i 
l’existent prèviament a l’espoli franquista. Actes 
de juntes, documents de requisa, certificats de 
deutes, censos, rebuts... També, evidentment, seran 
molt importants a l’hora de reclamar els inventaris 
que puguin mostrar els béns que es tenien en el 
moment de l’espoli. Un cop tens aquesta base 
documental és quan s’ha de reclamar a l’Estat. Amb 
el Centre Obrer de La Sénia, un cas d’èxit en el qual 
vam treballar, vam poder demostrar la continuïtat 
gràcies a documents com aquests. Tot això és una 
considerable feina de recerca que molts ateneus 
no es poden permetre. És una tasca, a més, molt 
complexa, perquè molts documents han estat 

«La ciutadania hauria 
d’haver estat el primer, 
però ha estat l’últim»

«Les demandes 
són individuals, 
però es poden 
presentar en 
conjunt i fer més 
força»
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L’AUTÈNTIC TEATRE 
TRADICIONAL 
NADALENC

Els Pastorets, en les seves diverses versions, és, de molt, l’obra del teatre 

català més popular i representada. No hi ha poble —ni barri a Barcelona 

ciutat—, que no ofereixi la seva pròpia versió i en no pocs casos més d’una. 

Els ateneus han estat, al llarg dels més de cent anys de representacions 

continuades, els escenaris principals on s’ha pogut gaudir de l’espectacle. 

Més endavant, s’hi han afegit els teatres municipals i alguns teatres privats. 

Són, a més de teatre, un esdeveniment social en què participen gent de 

totes les edats i tenen la virtut d’adaptar-se a cada lloc on es representen. 

Ferran Baile i Llaveria
Periodista especialitzat en espectacles per a públic familiar. 
Autor del llibre Àngels, Diables... i Pastorets.   

Els Pastorets del Foment Hortenc
Actriu: Rut Garriga
Fotografia: Sergi Ferreté
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L’origen de les representacions d’Els Pastorets 
cal buscar-lo a l’edat mitjana. La nit de Nadal, 
els pastors baixaven de la muntanya per anar a 
l’església i, de forma espontània, expressaven la 
seva joia pel naixement de Crist. Hi ha documents 
del segle xiii que ja parlen d’aquestes petites 
representacions. Eren diàlegs i càntics curts i 
senzills. A cada poble, la representació prenia 
particularitats i singularitats pròpies. A partir del 
segle xvii, el to festiu que anaven adquirint cada 
vegada més aquestes actuacions va despertar 
les suspicàcies per part del poder eclesiàstic 
i en bastants ocasions les varen prohibir dins 
dels temples. Durant gran part del segle xix, 
van estar prohibides, si bé es representaven 
fora de les esglésies. La revolució industrial va 
afectar i transformar el món rural i els pastors 
més joves van decidir provar sort a les ciutats. És 
llavors quan la majoria de les representacions es 
realitzaven amb pastors ficticis, van començar a 
aparèixer textos escrits i les actuacions s’ubicaven 
als teatres. En ple renaixement de la cultura 
catalana, les representacions de Els Pastorets es va 
revigoritzar i autors reconeguts van fer les seves 
pròpies versions.

Amb l’esclat de la guerra civil, progressivament, 
les representacions es van aturar i, en acabar, van 
ser prohibides i sols s’autoritzaven traduïdes al 
castellà. Aquest fet va fer que es convertissin en 

(El bressol de Jesús o En Garrofa i en Pallanga, 
estrenada el 1891) i de Josep Maria  Folch i Torres 
(L’adveniment de l’infant Jesús, més coneguda 
com Els Pastorets de Folch i Torres, pensada 
especialment per a un públic familiar i estrenada 
el 1916), en canvi, són d’un to més costumista. 
A Menorca, es representen Els Pastorells, obra 
anònima escrita el segle xix. En tots els casos s’han 
fet adaptacions i modernitzacions dels textos 
conservant l’essència però fent-los assequibles als 
canvis socials de cada època. 

una font de resistència, de tossuda pervivència, 
en què el català anava guanyant terreny fins que, 
a la segona part de la dècada dels quaranta, quasi 
totes les obres ja es representaven en català. 
Les representacions de Els Pastorets es van 
transformar en una de les poques manifestacions 
populars en què es podia parlar català, vigilades 
pel règim franquista i sota la consideració de 
folklore tradicional.  

Els Pastorets, un gènere teatral 

Amb el nom de Pastorets, s’identifiquen una 
quantitat notable i mai closa de textos —presents 
o oblidats en el temps, publicats i no publicats— i 
de les representacions escèniques durant les festes 
nadalenques. En una primera classificació, es pot 
dir que Els Pastorets formen part del teatre religiós, 
però la seva pròpia idiosincràsia i heterodòxia fa 
que no sigui cap barbaritat considerar que formen 
per sí mateixos un personal i inconfusible gènere 
teatral, entre el teatre religiós i el teatre popular 
costumista. De les versions més representades 
actualment, L’estel de Nadal (escrita per Ramon 
Pàmies i estrenada el 1903 a l’ara Centre i Teatre de 
Sant Vicenç de Sarrià) i La flor de Nadal (escrita per 
Francesc d’Assís Picas expressament per a l’Ametlla 
de Merola i estrenada el 1954), conserven una major 
arrel evangèlica i religiosa. Les versions de Pitarra 

Un valor en alça

Les representacions d’Els Pastorets han hagut de 
salvar etapes de cert anquilosament i inèrcies, 
de no renovació generacional, de cert desinterès 
per part de les noves generacions. En arribar la 
democràcia, en un inici, van estar menyspreades 
o no valorades en la seva importància artística 
i social per les noves directrius del teatre a 
Catalunya. Finalment, tornen a ser un orgull i 
d’un valor fonamental per a la cultura catalana i 
per a la integració dels nouvinguts. La pandèmia 
i l’obligada parada de dos anys ha fet un tall, un 
abans i un després. Aquest fet ha condicionat la 
continuïtat de les representacions i ha accelerat 
un canvi generacional, que no sempre s’ha produït 
de forma positiva. A Girona, la mort de Joan Ribas, 
autèntica ànima i motor dels espectaculars 
Pastorets de Girona, no ha trobat el relleu 
adequat i enguany no es representen. A altres 
llocs, hi ha hagut l’efecte contrari. A Barcelona, 
al Centre de Gràcia, la tradició és ben viva: «Els 
Pastorets són un model de convivència, de treball 
conjunt, d’esforç comú a través de moltes hores 
d’assajos. És la tradició actualitzada, tradició amb 
modernitat i sempre amb un segell de qualitat. 
Conviuen els decorats històrics de paper, amb els 
audiovisuals i espais lumínics. Nosaltres farem 11 
representacions enguany, amb cinc repartiments 
diferents», explica Carlos Pablos, l’actual president 
de l’entitat, que porta tota la vida fent de Satanàs.

Les noves tecnologies permeten treballar 
escenografies visuals i nous efectes escènics, i 
això ha permès que molts joves s’incorporin als 
equips tècnics i artístics. A més, la Coordinadora 
de Pastorets (creada el 2006), promou cursos de 
direcció i posada en escena actualitzats. Així, els 
decorats corporis històrics dels grans escenògrafs 
germans Salvador i germans Castells coincideixen 
amb noves opcions animades per ordinador.

Segons la Coordinadora, enguany es preveuen 
un total de 215 representacions només a 
Catalunya, però també al Principat d’Andorra, 
Menorca i a diversos casals catalans a l’estranger 
—especialment, a Llatinoamèrica— es poden 

ELS ATENEUS HAN 
ESTAT, AL LLARG 
DELS MÉS DE 
CENT ANYS DE 
REPRESENTACIONS 
CONTINUADES, 
ELS ESCENARIS 
PRINCIPALS D’ELS 
PASTORETS

Tradició i modernitat 
conviuen en muntatges 
com The Pastorets, 
el Musical del Centre 
Cultural i Recreatiu de 
Pineda de Mar.

el reportatge

Els Pastorets 
són un model de 
convivència, d’esforç 
comú a través 
de moltes hores 
d’assajos. Foto: 
representació a La 
Peni de Molins de Rei

Els Pastorets del 
Círcol Catòlic de 
Vilanova i la Geltrú.
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veure funcions d’Els Pastorets. També a col·legis 
i associacions. Moltes puntuals, però altres, i no 
poques, amb una presència continuada al llarg de 
diversos dies, setmanes i inclús seguint al llarg del 
mes de gener. En algunes poblacions, formen part 
d’un dels principals esdeveniments festius de la 
vila i són un reclam per a públic d’altres llocs.

Folch i Torres el més representat

A Calaf, des de 1923, representen el text de Folch 
i Torres i són especialment conegudes pels seus 
espectaculars efectes especials. A Terrassa, la 
companyia d’El Social va complir l’any passat el 
centenari. «Van ser unes representacions marcades 
per la pandèmia i en les quals vam haver d’actuar 
amb mascaretes. Enguany les seguim fent al 
Teatre Principal, ja amb condicions, i esperant 
que s’acabin les obres i poder tornar a El Social», 
comenta Ricard Figueras, president del Centre 
Social. 

Al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda de 
Mar, inspirant-se amb Els Pastorets de Folch 
i Torres, l’han reconvertit en The Pastorets, 
el Musical, estrenat l’any 2021. Es tracta d’un 
musical, modern, dinàmic i divertit perquè 
tothom gaudeixi d’Els Pastorets de sempre, però 
amb un format totalment diferent. Onze temes 
escrits expressament per a l’ocasió, un muntatge 

L’estel de Natzaret, Pitarra i altres 
versions

Les representacions al Centre Catòlic de Mataró 
(Sala Cabanyes) de L’estel de Natzaret, segueixen 
sent un monument viu al teatre popular 
modernista i d’una espectacularitat equivalent a La 
Passió —es representen des de 1916—. També hi ha 
destacades representacions a Barcelona —Centre i 
Teatre de Sant Vicenç de Sarrià, al Cercle de Gràcia 
i al Centre Moral i Instructiu del Poblenou— i al 
Centre Moral d’Arenys de Munt.

«Els Pastorets són l’únic espectacle que permet 
reunir en un escenari totes les generacions. Moltes 
famílies hi participen i inclús hi ha moltes sagues 
familiars. Enguany la meva neta serà el nen Jesús i 
un altre net de dos anys, angelet. A Els Pastorets es 
barreja tothom i hi ha un gran respecte entre totes 

totalment renovat, nou vestuari, projeccions i 
un equip de 34 actors i actrius actuant, cantant i 
ballant en directe.

També a Badalona fan tradicionalment Els 
Pastorets de Folch i Torres. Tal com explica 
Toni Forteza, periodista i president del Círcol 
de Badalona, «Les representacions contínues i 
diverses d’Els Pastorets als ateneus han dotat i 
doten aquesta obra d’un valor històric, artístic i 
col·lectiu únic a la dramatúrgia catalana». Com 
diu l’actor i gestor cultural Jaume Forés a l’article 
d’El Núvol, «Veniu Fúries de l’infern» (22-11-2021), 
«Parlem, per tant, d’un clar exemple d’expressió 
col·lectiva que cada any ajuda a referendar 
els lligams comunitaris a través de la festa, la 
devoció i l’espectacle. Un exemple ben viu de 
la cultura tradicional i popular catalana». En 
aquest sentit, Forteza aclareix: «Quan parlem de 
lligams comunitaris, parlem de lligams interns 
dins l’ateneu entre actors, actrius i voluntariat 
en general, i també parlem de lligams entre la 
població i la zona on impacta la feina de l’ateneu».

Així mateix, Els Pastorets de Folch i Torres es 
representen, entre molts altres llocs, a Els Carlins 
de Manresa, el Teatre de La Passió d’Esparraguera, 
al Casino de Caldes de Montbui, al Foment Hortenc, 
al Centre Catòlic de Sants, al Foment Martinenc, al 
Casal Catòlic de Sant Andreu, al Centre Catòlic de 
l’Hospitalet de Llobregat i a l’Ateneu de Tàrrega.

les generacions. Els uns cuiden dels altres». Ho 
explica Carme Canet, actriu, periodista i locutora 
que, des de petita, ha format part de la companyia 
del Centre Moral i Cultural del Poblenou.

Al Casino Olotí, es segueix representant Els 
Pastorets d’Olot, els més antics, escrits el 1880, i a 
L’Ametlla de Merola, una de les poques colònies 
industrials que resten en peu i actives, l’Associació 
Cultural Esplai ofereix una versió pròpia molt fidel 
als evangelis, La Flor de Nadal.

Els Pastorets de Pitarra segueixen representant-se 
a la Joventut Catòlica (La Peni) de Molins de Rei 
i a Berga, on es posen a escena des de 1900, i són 
considerats com la Patum d’Hivern. A Banyoles, 
reforçades pel Cor de Teatre, ofereixen una versió 
pròpia i en format musical.  

A Reus, l’Albert Bermúdez, president de l’Orfeó 
Reusenc, apunta: «Si bé no és l’única versió que 
hem fet, Els Pastorets Belluguet i Bieló són els més 
representats i de més tradició, ja que va néixer 
aquí. A més, som un orfeó i té una part musical 
que s’ha enriquit a quatre veus i que conservem 
fidelment».

A La Cate de Figueres són fidels a El primer Nadal 
dels pastors de Mossén Rossend Fortunet, estrenat 
el 1923. Aquesta versió també la fan al Casino Prado 
Suburense de Sitges, recentment recuperada, i a La 
Lira Vendrellenca.

A Barcelona, el Centre Sant Pere Apòstol, els 
Lluïsos d’Horta i l’Orfeó Martinenc en fan les seves 
pròpies versions.  I cal una menció especial, per la 
seva originalitat, a Els Contra Pastorets, primers 
pastorets laics, que es representen a l’Ateneu de 
Sant Just Desvern, inspirats en una obra teatral del 
reconegut autor Josep Albanell.

ELS PASTORETS 
FORMEN PER 
SÍ MATEIXOS 

UN PERSONAL I 
INCONFUSIBLE 

GÈNERE TEATRAL, 
ENTRE EL TEATRE 

RELIGIÓS I EL 
TEATRE POPULAR 

COSTUMISTA

VIGILADES PEL 
RÈGIM FRANQUISTA, 
ELS PASTORETS 
EREN UNA DE 
LES POQUES 
MANIFESTACIONS 
POPULARS EN QUÈ 
ES PODIA PARLAR 
CATALÀ

Els Pastorets són 
l’únic espectacle 
que permet reunir 
en un escenari totes 
les generacions i a 
sagues familiars. 
Foto: representació 
al Centre Catòlic de 
Sants.

Representacions 
d’Els Pastorets al 
Teatre Centre Sant 
Vicenç de Sarrià (dalt) 
i al Centre Sant Pere 
de Barcelona (baix).

Els Pastorets a Catalunya. Temporada 2022-2023.
Font: Coordinadora de Pastorets de Catalunya
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Enguany, excepcionalment, no hi haurà Pastorets 
a la Societat Aliança Palmarenca de La Palma 
de Cervelló, a l’Ateneu Torrellenc de Torrelles 
de Llobregat, a La Verbena de Sant Joan de 
Vilatorrada i a l’Agrupació Congrés de Barcelona i 
al Casal de l’Espluga de Francolí.

Representacions d’Els Pastorets als ateneus - Temporada 2022/2023

L’orgull d’haver participat a 
Els Pastorets

Són molts els actors i actrius i persones 
reconegudes en altres àmbits que han participat en 
les representacions d’Els Pastorets.

El 1966, al Teatre Romea amb motiu del 
cinquantenari de l’estrena de l’obra de Folch i Torres, 
van tenir lloc unes representacions extraordinàries 
a cura de la companyia titular dirigida per Maria 
Aurèlia Capmany i supervisades per Ricard Salvat. 

El 1978, l’actor i director Ricard Reguant -que va 
iniciar-se com a nen Jesús i ha passat per tots els 
personatges- va estrenar a Barcelona els seus 
Pastorets Superestel o Pastorets rock, amb música 
de Toni Olivé-Melodrama, al desaparegut Club 
Helena i posteriorment a l’Orfeó Gracienc, Centre 
Roser, al Centre Moral del Poblenou i L’Aliança 
del Poble Nou. Aquelles representacions reunien 
actors i actrius ja reconeguts (Montserrat Salvador, 
Enric Pous, Nadala Batiste, Enric Cervera...), amb 
joves promeses que després han esdevingut molt 
reconegudes, com Àngels Gonyalons, Margarida 
Minguillón, Montserrat García Sagués, Carme 
Conesa, Mireia Ros, Martí Galindo, Jaume Nadal, 
Roser Contreras, Francesc Orella, Gemma Nierga i 
el dramaturg  Jordi Galcerán. 

Frederic Roda Fàbregas va dirigir una espectacular 
versió de Pitarra al Mercat de les Flors el 1992, on 
Lluís Soler era Satanás, i Joan Anguera i Manuel 
Dueso, els pastors Garrofa i Pallanga. I Els Pastorets 
o la hivernació de l’infern va ser una versió molt 
lliure de Paco Mir que es va representar al Teatre 
Poliorama, el 2014.

També és habitual que actors professionals actuïn 
de forma puntual amb els elencs de la seva població: 
la Companyia Els Pirates-Círcol Maldà segueixen 
participant als Pastorets de Vallirana; Sergi López, 
Toni Albà, Guillem Albà i els Estaquirot ho fan de 
forma puntual al Círcol Catòlic de Vilanova i la 
Geltrú; Tortell Poltrona i Claret Papiol al Centre i 
Teatre de Sant Vicenç de Sarrià; Joan Pera, Roger 
Pera i Jordi Bosch al Centre Catòlic de Mataró; la 
cantant Beth Rodergas a Súria; Andreu Buenafuente 
a Tarragona; Lloll Beltran a l’Ateneu Igualadí; Joan 
Font, Quimet Pla i Jaume Bernadet de Comediants 
a Olesa; i Rosa Gàmiz i Mercè Aranega al Círcol de 
Badalona, Gerard Borrell a Pineda de Mar, Quim 
Masferrer a Arbúcies i Esther Soto al Casino Prado 
de Sitges. El poeta J.V. Foix ho feia a principis de 
segle al Teatre de Sarrià i Xavier Cugat és president 
d’honor de Els Pastorets del Vendrell.

A El Social de Terrassa, l’any 
passat van celebrar el centenari 
de la representació d’Els 
Pastorets de Folch i Torres

el reportatgeel reportatge

publicitat

Són moltes les representacions que caldria 
destacar i el que sí cal dir és que cap s’assembla a 
l’altra i totes tenen una personalitat pròpia. Amb 
motiu dels aniversaris, s’han anat publicant llibres, 
acompanyats de CDs i DVDs amb la història de les 
representacions locals de cada població.

INICI* ATENEU MUNICIPI ESPECTACLE VERSIÓ DATES
Des de 2002 Centre Moral d’Arenys de Munt Arenys de Munt "Tornem de Saluècia Recull dels principals temes de L´estel de Natzaret El 25/12

Des de 1917 EL Círcol Badalona Els Pastorets Josep M. Folch i Torras Del 17/12 al 8/01

Des de 1911 Centre Sant Pere Barcelona Els Pastorets Versió musical lliure de l'original de Folch i Torres Del 17/12 al 8/01

Des de 1927 Orfeó Martinenc Barcelona Jesús és nat  Josep Miralles i Salvador Prat Del 17/12 a l'1/01

Des de 1993 Centre Moral i Instructiu de Gràcia Barcelona Els Pastorets Josep M. Folch i Torres Del 17/12 al 4/01

Des de 1903 Teatre del Cercle Catòlic de Gràcia Barcelona L’estel de Natzaret Ramon Pàmies i Miquel Ferrer Del 17/12 al 8/01

Des de 1978 Foment Hortenc Barcelona Els Pastorets Josep M. Folch i Torres Del 17 al 26/12

Des del 1866 Lluïsos d’Horta Barcelona Els Pastorets dels Lluïsos Adaptació de l'original de Folch i Torres Del 17 al 18/12

Des de 1910 Centre Moral i Cultural del Poblenou Barcelona L’estel de Natzaret Ramon Pàmies i Miquel Ferrer Del 18/12 al 8/01

Des de 1903 Centre Catòlic de Sants Barcelona Els Pastorets Adaptació de l'original de Folch i Torres Del 17 al 18/12

Des de 1907 El Centre de Sarrià Barcelona L’estel de Natzaret Ramon Pàmies Del 18/12 al 15/01

Des de 1984 Foment Martinenc Barcelona Els Pastorets Versió reduïda de l'original de Folch i Torres Del 18/12 al 8/01

Des de 1919 Casal Catòlic de Sant Andreu Barcelona Els Pastorets Adaptació de l'original de Folch i Torres Del 25/12 al 8/01

Des de 1920 Casino Caldes de Montbui Caldes de Montbui Els Pastorets Josep Mª.Folch i Torras Del 25/12 a l'1/01

Des de 1882 Societat La Lira Vendrellenca El Vendrell El primer Nadal dels Pastors Adaptació de l'original de mossèn Rossend Fortunet Del 15/01 al 5/02

Des de 1923 Patronat de la Catequística Figueres El primer Nadal dels Pastors Mossèn Rossend Fortunet i Busquets Del 26/12 al 8/01

Des de 1905 Ateneu Igualadí Igualada Els Pastorets Josep M. Folch i Torras Del 18/12 al 15/01

Des de 1878 Associació Cultural Esplai L’Ametlla de Merola La flor del Nadal Versió original de Francesc d´Assís Picas Del 26/12 al 22/01

Des de 1926 Centre Catòlic de l´Hospitalet L'Hospitalet de Llobregat Els Pastorets de Folch i Torres Adaptació de l'original de Folch i Torres Del 25/12 al 8/01

Des de 1916 Centre Catòlic Mataró Mataró L’estel de Natzaret Ramon Pàmies i Miquel Ferrer Del 26/12 al 22/01

Des de 1930 Centre Cultural i Recreatiu Pineda de Mar The Pastorets, el musical Versió musical lliure de l'original de Folch i Torres Del 23/12 al 15/01

Des de 1910 Casal Familiar Recreatiu Manresa Els Pastorets de Folch i Torras Adaptació de l'original de Folch i Torres Del 26/12 al 8/01

Des de 1924 Joventut Catòlica Molins de Rei Els Pastorets Federic Soler Pitarra Del 26/12 al 15/01

Patronat de la Passió Esparraguera Els Pastorets Josep M. Folch i Torras El 26/12

Patronat de la Passió Esparraguera Pastorets 2.0 Versió lliure Del 23 al 25/12

Des de 1930  Orfeó Reusenc Reus Els Pastorets Belluguet i Bieló text de Josep Morera i música d’Emmanuel Bosser Del 8 al 15/01

Des de 2011 Ateneu Sant Just Desvern Sant Just Desvern Pastorets de Sant Just Basat en És teu? de Pep Albanell Del 21 al 26/12

Des de 1932 Casino Prado Suburense Sitges El primer Nadal dels Pastors Adaptació de l'original de Rossend Fortunet Del 27  al 28/12

Ateneu de Tàrrega Tàrrega Els Pastorets de Tàrrega Adaptació de l'original de Folch i Torres Del 6 al 8/01

Des de 1907 El Social Terrassa Els Pastorets Josep M. Folch i Torres Del 26/12 al 8/01

*Data en què es va començar a representar Els Pastorets a l’ateneu
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Quina és la relació de les vostres 
entitats amb l’administració?

Pep Vallès: La relació amb l’Ajuntament 
des de La Lliga és bona, però perquè que 
no tenim alternativa. T’hi has de portar 
bé, amb l’Ajuntament. Sabem que si 
volem entrar en batalla, perdrem, perquè 
sempre tindran la paella pel mànec. Per 
això, intentem col·laborar-hi al màxim. 
Ara bé, hi ha una cosa que no podem 
dissimular, i és que La Lliga és el centre 
cultural de la vila, i, si als pobles hi ha 
una entitat que està organitzant actes 
culturals a tota vela, l’Ajuntament no cal 
que els faci la competència programant. 

Jordi Franch Pons: Amb això ens passa 
igual, el Casal Català és l’entitat més 
important del poble. Som 300 socis i el 
poble té uns 3.000 habitants, i la nostra 
idea és de mantenir una massa de públic 
que ens permeti ser més independents 
de l’Ajuntament. Jo sé que vosaltres heu 
aconseguit ser-ho, perquè vau fer un 
conveni a llarg termini.

PV: Aquest conveni va venir perquè vam 
haver d’invertir un milió d’euros en la 
nostra infraestructura. Uns diners que 
no podíem demanar als socis. Vam tirar 
de subvencions, però va haver-hi un 
moment que ens van dir que, si no teníem 
un conveni municipal, les subvencions no 
arribarien. Així que vam fer un conveni a 
25 anys, que diu que l’Ajuntament s’ha de 
cuidar del manteniment. Això acaba l’any 
vinent, i ara hem començat a negociar-hi, 
perquè ens hem de plantejar si els cedim 
el teatre. Tanmateix, volem continuar 
gestionant des de l’entitat i que els socis 
segueixin tenint descompte en tot el que 
es faci, continuar obrint i tancant el local 
i fer actes culturals. Estem obligats a unir-
nos, i, si pensem en la població, no hi ha 
més remei. 

Jordi Figueras Bofill: A L’Avenç també 
vam iniciar unes obres buscant la 
llicència d’activitats. Això ens va costar 
un milió d’euros, que acabarem de pagar 
el 2026. L’Ajuntament va posar 11.000 € 
del projecte i la resta ha sigut amb esforç 
de la mateixa entitat. Amb ells tenim una 
relació d’amor-odi. Durant la pandèmia 
ens vam dir: «Si estem en guerra, ens 
rendim». D’altra banda, però, ens adonem 
que, si som seriosos amb la Generalitat, 
i això vol dir ser molt disciplinats a 
l’hora de fer les despeses, tot funciona. 
Amb l’Ajuntament sembla que sigui 
més difícil, però estem condemnats a 
entendre’ns, i la voluntat sempre és de 
col·laborar. En aquest sentit, a vegades 
les administracions més llunyanes et 
valoren més que les properes.

Toni Arias: El nostre cas és diferent, 
perquè som una entitat molt petita. 
Tenim només sis anys d’història i al 
voltant de seixanta socis. Comptem amb 
un petit local que ens va cedir un dels 
socis i només paguem l’electricitat, la 
televisió i la connexió a internet per fer 
les quatre activitats que fem. Per això, 
ens trobàvem sovint fent àgores al carrer, 
en una plaça o dins d’un bar. Com que no 
tenim local, ens hem d’espavilar i buscar 
les estructures que no tenim. Ara, o fem 
les activitats a l’auditori, o a la Comunitat 
Minera Olesana o al Casal d’Olesa, amb 
els quals estem començant un conveni 
per veure què podem fer conjuntament. 
Amb l’Ajuntament no tenim conveni, 
l’únic que fa és donar-nos una subvenció 
per activitat. Amb la Generalitat, d’altra 
banda, ho tenim bastant fotut, perquè 
diuen que a Olesa de Montserrat donen 
una quantitat de subvenció que ja és 
l’adequada. S’ho emporta tot el Teatre La 
Passió, i llavors no n’hi ha per als altres. 

«ÉS COM QUAN L’ASTÈRIX 
I L’OBÈLIX LLUITAVEN AMB 
EL SEU POBLE DE GALS»

Les relacions entre les associacions i l’administració pública han estat un estira-
i-arronsa constant al llarg dels anys. Els canvis polítics, en contrapunt amb unes 
mecàniques que no evolucionen, no han ajudat els ateneus en la seva gestió del dia 
a dia. Tanmateix, cada poble i ciutat té les seves circumstàncies concretes. Parlem 
amb en Jordi Franch (Casal Català dels Hostalets de Pierola), en Pep Vallès (La Lliga 
Comercial Industrial i Agrícola de Capellades), en Jordi Figueras (L’Avenç Centre 
Cultural d’Esplugues de Llobregat) i en Toni Arias (Olesa Ateneu) per conèixer la seva 
visió de l’assumpte i cercar conjuntament una solució a les problemàtiques principals.

Conversa al Casal Català dels Hostalets de Pierola sobre la relació entre ateneus i administració

Text: Sílvia Espinach
Fotografies: Toni Galitó
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Pep Vallès:  

«Si als pobles hi ha entitats 

organitzant actes culturals 

a tota vela, l’Ajuntament 

no cal que els faci la 

competència programant»

Jordi Figueras Bofill: 

«Quan som seriosos amb la 

Generalitat, i això vol dir ser 

molt disciplinats a l’hora 

de fer les despeses, tot 

funciona»

Jordi Franch Pons:

«Els sortim més barats 

al poble, estimulem les 

relacions i fem que no sigui 

una urbanització»
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Pep Vallès: 

«Quan ets a l’administració, 

canvies el rol, no perquè 

canviïs de pensament, sinó 

perquè l’administració té la 

seva pròpia mecànica»

Jordi Figueras Bofill:

«Si posessin gent al 

servei de les entitats per 

ajudar-les amb els tràmits 

administratius, tothom en 

sortiria guanyant»

Toni Arias:  

«Som una colla de gent amb 

molta empenta i poques 

ajudes»

Per tant, hi ha certes mecàniques que ja 
venen d’un temps ençà?

JFP: Quan va arribar la democràcia es 
va crear una dinàmica de sovietització 
en què tot havia d’estar controlat per 
l’Ajuntament. En el nostre cas, això va ser 
el que va posar al punt de mira el Casal, 
que el va agafar una junta jove que va 
establir la seva independència, i es va 
començar una guerra en la qual no se’ns 
ajudava gens. El soci del Casal té molt 
present aquest fet encara avui. És com 
quan l’Astèrix i l’Obèlix lluitaven amb el 
seu poble de gals.

JFB: En el cas d’Esplugues, l’històric és 
que als anys setanta l’Ajuntament va 
muntar, a l’antiga masia on era L’Avenç, 
un casal de cultura. Però, tot això de fer-
nos la competència ha canviat. Encara, 
però, els cal adonar-se que, si porten 
l’activitat a L’Avenç, no els costa ni un 
euro de llum ni d’aigua, que no s’hauran 
de cuidar que els lavabos estiguin nets, 
ni de la persona que gestiona l’entrada 
i sortida de gent. Potser llavors, veuran 
que la col·laboració amb l’entitat i el 
voluntariat té un valor.

TA: Nosaltres, per exemple, fem 
presentacions de llibres o conferències i 
les enregistrem amb una càmera que un 
soci ens va regalar. Jo m’encarrego de fer 
aquest enregistrament, i després, amb 
un programa que m’he baixat d’internet, 
en faig l’edició. Bàsicament, som una 

que un dels de la junta era enginyer, així 
que vam poder pensar un projecte que 
reduís la despesa conservant l’essència 
de l’espai. Això va passar perquè eren 
els nostres diners. Si ho haguessin 
fet a l’Ajuntament, la despesa hauria 
augmentat, en lloc de reduir-se. Hi ha 
exemples com el d’una entitat de Piera 
que va cedir el local a un munt d’anys i 
avui encara fa coses, però està mig morta.

Pel que fa a la relació amb l’Ajuntament, 
feu pinya amb les altres entitats?

TA: En el nostre cas, hem arribat ara amb 
el conveni que comentava amb el Casal, 
de manera que els socis de les dues 
entitats tenen el mateix preu d’entrades. 
La Comunitat Minera té un conveni amb 
l’Ajuntament de cessió del seu espai a les 
entitats d’Olesa, així que també hi fem 
activitats. A banda d’això hi ha el Teatre 
La Passió, que és intocable, perquè és 
privat. 

JFB: Nosaltres intentem fer xarxa, perquè 
al final totes les entitats tenim el mateix 
problema. Establim acords, no pas per 
anar en contra de l’Ajuntament, sinó per 
fer entendre que és millor que compti 
amb nosaltres. De tots aquests acords, 
aconseguim pensar la cultura de la ciutat 
des d’un àmbit general. Amb l’Ajuntament 
no hi ha competència possible, perquè 
es gasten un percentatge altíssim del 
pressupost que tenen per organitzar les 
seves activitats i el que reparteixen amb 
totes les entitats és una part molt més 
petita. 

PV: Per mi la màgia és que hi ha una 
comissió de programació en la qual 
també hi ha el tècnic municipal. Tenim un 
calendari conjunt i el que primer arriba, 
primer ocupa. El que fem com a entitat 

colla de gent amb molta empenta i 
poques ajudes, i com que no estem 
professionalitzats, hem de dedicar-hi 
moltes hores. 

JFP: En aquest sentit, nosaltres hem 
estalviat dos-cents cinquanta mil euros 
al poble d’Hostalets. Perquè tota aquesta 
despesa, si l’hagués de fer l’Ajuntament, 
serien diners perduts, ja que no 
s’entretindrien a fer això de buscar 
subvencions i mirar la pela. Per tant, els 
sortim més barats al poble, estimulem 
les relacions i fem que no sigui una 
urbanització. 

Quin creieu que és el punt de vista de 
l’administració?

PV: Si mai ets regidor, tot això que ara 
dius que faràs, no ho acabaràs fent. Quan 
són allà, canvien el rol, però no perquè 
canviïn de pensament, sinó perquè 
l’administració pública és estàtica i té la 
seva intervenció. Des de La Lliga tenim 
una velocitat que no té un Ajuntament. 

correspondria al fet que l’Ajuntament 
tingués un patronat de cultura.

JFP: A Hostalets també tenim un 
calendari compartit. L’Ajuntament té 
prioritat de la sala, i això fa que ens hem 
d’espavilar per programar i anar ocupant 
lloc, però com que som més àgils, els 
guanyem. 

TA: Nosaltres sí que tenim un consell 
de cultura, però funciona una mica a 
batzegades, perquè encara que intentem 
que les entitats no es trepitgin amb 
segons quines activitats, n’hi ha que no 
poden canviar la data, i les fan igualment. 

JFP: Això aquí es va fer amb la Festa 
Major, les entitats es reunien amb la 
regidora i el tècnic, i entre tots decidíem 
com fer-la. Si em donen una subvenció, 
jo després faig una activitat per la 
Festa Major, i entre totes les entitats, 
s’acaba fent sola. Si l’Ajuntament és 

Jo he estat vint anys tècnic de cultura 
i el meu successor em diu sovint: «Pep, 
ja saps que, amb això, no correrem». 
Per això, a l’Ajuntament els demanem 
que ens ajudin només si hi ha pèrdues, 
però, si no n’hi ha, no cal. La resposta 
és que les coses que proposem no les 
poden aprovar, perquè la interventora 
ha de comptar amb una quantitat. Si els 
poguéssim dir: «Tindrem una pèrdua de 
1.500 €», ja estaria aprovat. 

JFB: Jo sí que he sigut regidor i el millor és 
que l’Ajuntament arribi a un conveni amb 
les entitats, i aquestes ja s’espavilaran, 
perquè tenen la capacitat de demanar-li a 
algú que vagi a fer un concert la setmana 
vinent i organitzar-lo en un moment.

JFP: Per això, per mi, el conveni de tu a 
tu és el que té ara La Lliga. Perquè no 
vol absorbir l’entitat, sinó deixar-la fer. 
Nosaltres, quan ens vam trobar amb 
l’enorme despesa, la regidora i el tècnic 
ens van dir amb bona voluntat que 
hauríem de parlar de conveni de cessió 
de la propietat, però vam tenir la sort 

interessos comunsinteressos comuns
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Toni Arias: 

«Tenim un consell de 

cultura que funciona a 

batzegades, perquè ens 

continuem trepitjant 

a l’hora de programar 

activitats»

Jordi Franch Pons:

«Si l’Ajuntament és molt 

intervencionista, malament 

i, si les entitats no entenem 

que l’administració té la seva 

pròpia dinàmica, també»

molt intervencionista malament, i si les 
entitats no entenem que els ajuntaments 
tenen la seva pròpia dinàmica, també 
malament. Tot depèn del coneixement 
de la gent, perquè n’hi ha que no tenen ni 
idea d’associacionisme.

Si haguéssiu de fer la carta als reis, 
què demanaríeu a l’administració 
per treballar idealment amb les 
associacions?

JFB: La carta als reis és molt complicada 
perquè l’administració ho és. És una 
maquinària burocràtica en la qual les 
entitats ens perdem, pels esforços que 
hem de dedicar a la gestió, a la justificació 
o a presentar projectes. Si fossin capaços 
de posar-se al servei de les associacions, 
seria molt millor. El valor que donem a 
les nostres ciutats o als nostres pobles, 
simplement per dedicar el nostre temps 
lliure a les entitats, és una aportació 
brutal. Aquest valor, a més a més, els 
surt molt barat. Si fossin capaços de 
canviar les coses perquè tot plegat fos 
més lleuger, o posessin gent al servei de 
les entitats per ajudar a complir tots els 
tràmits administratius, tothom en sortiria 
guanyant. 

TA: Jo demanaria el mateix. Els problemes 
que hi ha simplement per fer una 
instància per organitzar una activitat 
són increïbles. A més, a la pràctica, el dia 
de l’activitat acaben faltant la meitat 
de coses. A la carta, li afegiria que hi 

hagués més facilitat a l’hora de deixar-nos 
infraestructures per fer les activitats. En 
el nostre cas, se’ns fa molt feixuc.

PV: Jo hi afegiria que tres o quatre cops 
a l’any aportin diners perquè la nostra 
població pugui veure espectacles que 
només podran veure si es desplacen a 
Barcelona o a Manresa. Ens mereixem 
que aquells espectacles vinguin al nostre 
poble. Evidentment, nosaltres sols no 
podem fer-ho, però l’Ajuntament sí que 
ho pot fer. Nosaltres, que ja tenim la 
pràctica, coordinaríem el que calgués. A 
la Diputació, d’altra banda, els demanaria 
que realment donin suport a les entitats. 
És una cosa que ja fan, però només 
t’ajuden si saps demanar. Ara bé, un cop 
has entrat en una subvenció, ja ho tens, 
perquè l’any següent pregunten si no la 
demanes de nou, i això s’ha de reconèixer.

JFP: La meva carta als reis seria tenir un 
conveni com el que té La Lliga ara, perquè 
és respectuós. L’Ajuntament entén que ha 
d’aixecar una infraestructura, però deixa 
que la societat civil faci coses i se senti 
protagonista. També firmo una estabilitat, 
que el conveni sigui a llarg termini. El que 
tenim ara és anual i no ens permet pensar. 
Aquesta estabilitat, que sàpigues que per 
molt que canviï la junta o l’Ajuntament, 
l’acord sigui el mateix, és vital.

Aquí trobaràs més temes 
tractats en el debat:

Joves i altres públics

El públic jove anem al teatre en proporcions semblants a les de la resta. 
Trec aquesta conclusió a partir de l’enquesta d’hàbits i pràctiques culturals 
a l’Estat 2021-2022 de l’INE, que diu que només un 10,5% de la població 
espanyola ha anat a algun espectacle d’arts escèniques en l’últim any. 
Una dada preocupantment baixa i molt marcada per la pandèmia (el 
2018-2019 era del 30,2%). Amb tot, les xifres són força homogènies en les 
diferents franges d’edat. El percentatge més alt en els dos estudis és el de 
les persones d’entre 15 i 19 anys (14,6% el 2021 i 43,3% el 2018), una dada 
probablement afectada per la programació escolar. Entre els 20 i els 24 anys, 
xifres semblants a la mitjana global (9,6% i 32,8%), i dels 25 als 34, fins i tot 
superiors (12,5% i 34,5%). 

La gestió de públics és una feina imprescindible per augmentar aquests 
percentatges i cada vegada comporta més iniciatives. Des d’assajos oberts 
fins a col·loquis postfunció. Des de xerrades i esdeveniments (a l’octubre es 
va celebrar a Barcelona el 1r Congrés Internacional d’Espectadors de Teatre) 
fins a empreses especialitzades en l’anàlisi de dades (Teknecultura). En totes 
les accions, la cerca de públic jove sempre té un paper destacat, tant amb 
polítiques de descomptes com amb contingut exclusiu: Escena 25 permet 
adquirir entrades per menys de 15 euros; Vibe35 proposa aftershows 
amb DJ; Artèria és el programa juvenil del festival gironí Temporada Alta, 
i també hi ha festivals especialitzats com RBLS, Festival Z, l’Antenes o la 
Mostra d’Igualada. Des de la plataforma Recomana impulsem Novaveu, 
una comunitat de joves que promovem les arts escèniques entre la nostra 
generació des de la pluralitat del terme.

Com a factors clau hi ha la difusió i la prescripció, que (ens) ajuden el 
públic a conèixer i triar entre la gran oferta escènica. Cal que entre totes 
desmuntem la imatge predominant del teatre avorrit i seriós i animem a 
gent de totes les edats a experimentar-ne les múltiples formes. Tants caps, 
tants barrets i tants teatres. Ja has trobat el teu?

ALBA CUENCA SÁNCHEZ 
Comunicadora cultural a Recomana.cat i Entreacte

columna d’opinió interessos comuns
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LLOCS PER RECUPERAR 
LA VIDA CÍVICA 
I LA COHESIÓ SOCIAL

Gal·la Cortadellas
Economista i Antropòloga sociocultural

el reportatgeel reportatge
«La vida social 

d’una ciutat i 

d’un país s’ha 

de dissenyar 

bé per tal que 

esdevingui motor 

i font de cohesió 

social»

Durant els darrers vint anys la societat ha 
experimentat canvis radicals quant a la manera de 
viure i relacionar-se de les persones.

Les entitats socioculturals sempre han estat un 
actiu facilitador essencial per a la cohesió social, en 
tant que lloc on acompanyar i empoderar persones 
i grups i impulsar processos d’organització 
comunitària, integrant sovint els esforços de 
l’administració pública, l’associacionisme, el tercer 
sector i els moviments socials per construir un nou 
sistema de benestar que ha anat garantint els drets 
socials i lluitant contra desigualtats socials. 

Ben entrats al segle xxi, es constata que aquestes 
entitats, siguin metropolitanes o estiguin ubicades 
en pobles, viles o ciutats mitjanes, continuen tenint 
un teixit important de persones al seu voltant.

Els ateneus, centres, casals i casinos, ofereixen 
espais físics i activitats de tal manera que 
permeten aglutinar persones de diferents àmbits 
en un lloc comú, una casa col·lectiva, que poden 
sentir com a pròpia i que els permet relacionar-se 
i compartir interessos i motivacions amb altres 
persones, veïnat del barri, del poble, i d’arreu.

I se senten capaços de tenir un paper social i 
cultural en el seu entorn durant els pròxims anys. 

És una intuïció que les entitats manifesten, fruit 
de ser molt conscients de les seves referències 
històriques i del propi esperit de supervivència, 
però el cert és que els ateneus tenen un paper clau 
en la reparació de la vida cívica, que avui trobem 
en procés de recessió, i són estratègicament 
indispensables per reforçar la cohesió social, 
per mantenir la convivència positiva entre la 
ciutadania, necessària per garantir el futur una 
mica més cert dels nostres pobles i ciutats. 

Amb dos reptes importants: 

En primer lloc, la rehabilitació d’espais físics. Un 
recorregut per les entitats socioculturals permet 
observar que aquells edificis que van ser en el 
passat un recurs essencial per al desenvolupament 

social, tant de pobles com de barris, ara 
requereixen cobrir necessitats d’infraestructura 
importants. 

D’altra banda, la professionalització de les entitats, 
per poder oferir a la ciutadania propostes que 
permetin articular una base social que garanteixi 
la vida cívica del barri o del poble, i ser un lloc 
col·lectiu de referència per a la ciutadania de 
l’entorn.

La vida social d’una ciutat i d’un país s’ha de 
dissenyar bé per tal que esdevingui motor i font 
de cohesió social, i aquest concepte implica 
de manera imprescindible comptar amb els 
ateneus, els casals, els casinos i totes les entitats 
socioculturals existents, especialment si disposen 
d’espais identificables i llocs físics de referència. 

Els ateneus són associacions obertes a la 
ciutadania, i, per tant, un actiu amb molt potencial 
per a la col·laboració publicoprivada, que es 
justifica de manera molt explícita. 

D’una banda, els ateneus disposen de persones 
amb iniciativa, col·lectius que fan funcionar les 
entitats des del voluntariat i l’autogestió, i espais 
de trobada on desenvolupar propostes culturals i 
socials.

D’altra banda, els ens públics tenen la 
responsabilitat d’exercir polítiques culturals i 
cíviques, la finalitat de les quals és promoure 
la cultura i l’accés assequible a aquesta per 
part de tota la ciutadania, i alhora garantir la 
cohesió social. La participació pública en l’àmbit 
de la cultura també té la funció d’assegurar 
la preservació del patrimoni —material i 
immaterial— que una societat ha obtingut com a 
llegat de les generacions anteriors. 

A partir d’aquí, quan ja existeixen a la societat 
actors i llocs físics on aquesta promoció de la 
cultura i l’accés obert a la ciutadania són un 
fet, només cal encaixar voluntats particulars i 
responsabilitats públiques per desenvolupar 
propostes col·laboratives i compromeses. 

opinióopinió
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Els ateneus se senten capaços de tenir un paper 
social i cultural en el segle xxi, però els preocupen 
les dificultats en trobar finançament per a la 
rehabilitació dels edificis i per reforçar l’estructura 
organitzativa de les entitats, en un context on el 
voluntariat ja no pot assolir el grau d’exigència que 
qüestions com la gestió o la mateixa organització i el 
volum d’activitats requereixen.

Els 86.000 associats a la Federació d’Ateneus de 
Catalunya a través de les seves entitats i els 4.000 
voluntaris existents arreu del territori són un actiu  
desaprofitat i que cal atendre per no malbaratar la 
utilitat d’espais físics existents o el talent de persones 
que hi col·laboren, ni el patrimoni cultural material i 
immaterial de què disposen les entitats. En definitiva, 
per no malgastar oportunitats de futur.

Per identificar quines poden ser les línies d’esforços 
i suports compartits a l’hora de promoure la cultura 
i utilitzar el potencial de tots els actors del sector, 
cal reconèixer que la situació de la cultura a inicis 
del segle xxi és delicada, i necessita posar en xarxa 
totes les infraestructures, finançaments, audiències, 
innovacions i propostes culturals de l’àmbit. 

Qualsevol estratègia de futur per a la cultura d’aquest 
país ha de ser integral i ha de tenir en compte tots els 
participants del sistema cultural.

Les entitats socioculturals no són menors, intervenen 
en totes les funcions que defineixen la cultura: social, 
psíquica, de memòria popular, de promotora de les 
arts. 

A l’hora de desenvolupar aquestes funcions, tampoc 
és menor el context territorial en què una entitat es 
troba: la seva ubicació, la seva tradició associativa, 
la condició física de l’edifici en el qual desenvolupa 
l’activitat, la seva antiguitat, el model de gestió. 

Per aquest motiu, la política pública cultural que 
s’implementi en l’entorn de l’entitat és tan important. 
La política cultural municipal i de país permet 
una aproximació diferent entre administracions 
públiques i entitats: determina la qualitat de les 
relacions i la comunicació, facilita les programacions 

compartides o complementàries, o bé genera 
contraposició o competència.

Des d’una posició de defensa de l’eficiència de 
recursos i de reconeixement de la realitat del territori, 
com a criteri d’obligat compliment, no es poden 
malbaratar recursos, ni públics ni privats. I per aquest 
motiu, qualsevol plantejament de política cultural de 
futur haurà de dur implícita la responsabilitat pública 
de garantir el teixit associatiu i la cohesió social. 

Cal anar més enllà del consum d’activitats culturals i 
d’omplir temps buits. 

El segle xxi necessita espais socioculturals 
comunitaris on les persones puguin generar relacions 
entre elles i propostes compartides. Uns espais que 
ja teníem, que no acabem de tenir del tot, i que si es 
dissenya bé, conjuntament tant des de dins de les 
mateixes entitats com des de les polítiques públiques, 
podem tornar a tenir, renovats i actualitzats.

En definitiva, el què volem és fer cultura en sentit 
ampli, és a dir, generar vincles i identitats, amb les 
quals cada grup es pensi a si mateix amb els seus 
costums, tradicions, normes i mode de comunicar-se i 
de construir societat. 

«Els ateneus 

tenen un paper 

clau en la 

reparació de la 

vida cívica»

«Qualsevol 

estratègia de futur 

per a la cultura 

del país ha de ser 

integral i tenir en 

compte tots els 

participants del 

sistema cultural»

notes d’actualitat

MARTA ROVIRA REP EL 1r 
PREMI TRIBUNA ATENEA 

La Federació d’Ateneus de Catalunya 
ha atorgat el Premi Tribuna Atenea 
a Marta Rovira, per la seva proposta 
de treball El compromís dels ateneus 
amb el foment de la llengua catalana. 
El premi s’ha convocat per primer cop 
enguany amb la finalitat de promoure 
la realització d’obres d’investigació de 
temàtiques que incideixen en l’àmbit 
de l’associacionisme cultural. 

TITELLES! RECORRE SIS 
ATENEUS FEDERATS

Gràcies a la coordinació de la FAC i 
la XTAC, del 12 al 20 de novembre, sis 
ateneus van poder gaudir d’un taller i 
un espectacle de titelles a càrrec de les 
companyies Titelles Sebastià Vergés i 
La Closca. Recreant contes tradicionals, 
i també noves històries, les activitats i 
les funcions van captivar gairebé 300 
espectadors.

LA FAC GUARDONADA ALS 
PREMIS DE CIVISME 2022

La Federació d’Ateneus va rebre, el 
passat novembre, un accèssit al Premi 
de Civisme a la Virtut Civil i la Cohesió 
Social, que ha convocat per primera 
vegada enguany el Departament 
de Drets Socials. El premi reconeix 
persones o organitzacions que 
destaquen per l’excel·lència de la seva 
tasca i trajectòria cívica.

CELEBRAT EL PRIMER ENCONTRES ENTRE 
ATENEUS I CENTRES D’ESTUDIS
El 24 de novembre, l’Ateneu Santfeliuenc i el Centre d’Estudis 
Comarcals del Baix Llobregat van acollir la primera edició 
d’Encontres, una iniciativa de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana i l’Institut Ramon Muntaner, que vol generar espais 
de confluència en l’àmbit comarcal entre centres d’estudis i 
ateneus.

El resultat va ser molt positiu. Es van evidenciar iniciatives 
de col·laboració ja existents, però, sobretot, es van identificar 
noves oportunitats, com l’opció d’explorar un projecte conjunt 
entorn del centenari de l’Obra del Cançoner Popular; la 
invitació als ateneus a participar de la Trobada d’Entitats del 
Baix Llobregat, i esdevenir la base d’un grup de treball per fer 
aportacions a la nova llei sobre drets culturals.
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La responsable de Cultura Popular parla de la implicació de l’associacionisme en lleis com la 

dels drets culturals i la del patrimoni cultural immaterial. També assenyala la necessitat de 

trobar fórmules publicoprivades per reformar els edificis dels ateneus.

«L’ADMINISTRACIÓ HA D’ACOMPANYAR 
I NO DESTORBAR GAIRE»

Què destacaries d’aquest any i mig que portes 
en el càrrec? 
El balanç és positiu. És un càrrec molt agraït des 
del punt de vista personal. Fas molts quilòmetres 
que et permeten conèixer realment tot el teixit 
associatiu en l’àmbit de la cultura popular, que és 
riquíssim i variadíssim. La Direcció General de Cultura 
Popular et permet escoltar moltíssim. Jo sempre 
dic que l’administració ha d’acompanyar i mirar de 
no destorbar gaire, sobretot en aquests processos 
d’entitats que fa segles que funcionen. Per tant, es 
tracta d’acompanyar, ser-hi quan fas falta i també 
quan no fas falta. És important respectar aquests 
equilibris que s’han de saber mantenir.

Fa un any, vas situar com un dels principals 
reptes de la Direcció General l’impuls de la 
llei del patrimoni cultural immaterial de 
Catalunya. En quina fase es troba aquest 
projecte?
Va avançant a ritme de llei, a vegades de forma 
desesperadament lenta. Tot just ha acabat el període 
de recollida de les al·legacions, que ara estan en 
exposició pública. I anem passant etapes, sempre 
ben atents de mantenir la interlocució per a qui 
tingui alguna cosa a dir. Hi ha una part del patrimoni 
d’aquest país que és indiscutible: l’immaterial, 
l’etnològic, que no deixa de ser el patrimoni del poble, 
de les classes populars; el patrimoni d’aquella gent 
que no és la que escriu la història i que, per tant, era 
urgent desenvolupar la llei. 

Quin paper tindrà l’associacionisme dins de la 
futura llei de drets culturals?
L’associacionisme cultural té molt a dir perquè, 
durant moltíssims anys, unes de les portes d’accés a 
la cultura han sigut i són les entitats. I els ateneus són 
un gran exemple perquè toquen àmbits molt diversos. 
Penso que, fins i tot, els ateneus són un exemple 
de bones pràctiques en matèria de drets culturals. 
Cal donar valor a aquest sistema d’organització 
social que tenim al país, que, entre altres coses, s’ha 
focalitzat en la cultura i s’ha preocupat que tothom 
hi tingui accés, no només els que es poden pagar 
l’entrada del Liceu.  

Com definiries el paper actual del món 
ateneista? 
Jo, dels ateneus, només puc parlar bé. De fet, com més 
els conec, més em sorprenen en positiu. Els ateneus 
són generadors, no només de cultura, sinó d’activitat 
social, de ciutadania implicada. Són un element que 
aporta, que és proactiu, no es queden asseguts a la 
cadira, rondinant i queixant-se de com està tot de 
malament. Els ateneus són màquines de fer funcionar 
la intel·ligència col·lectiva, per assolir objectius 
comuns, des dels més petits fins als més ambiciosos. Si 
els ateneus no hi fossin, els hauríem d’inventar.

Com creus que el govern pot ajudar a portar a 
terme les reformes necessàries de les entitats 
per poder mantenir els projectes culturals?
Són edificis amb molts anys de vida, amb tota una 
sèrie de problemes pel que fa a l’adaptabilitat. 
Haurem d’analitzar quina ha de ser la resposta de 
l’administració a aquests problemes. Hi ha diverses 
vies, però el que és segur és que formen part del 
patrimoni del país encara que estiguin en mans d’una 
entitat. Alguns d’ells tenen teatres a l’interior que són 
una joia, una meravella. És preocupant quan estàs 
veient que en alguns llocs falten sales i, en canvi, hi ha 
teatres que no es poden acabar d’utilitzar. Són recursos 
i hauríem de trobar la forma de col·laborar entre el 
públic i el privat. Segur que som capaços de fer-ho. 

Com es planteja la campanya publicitària per 
a la promoció de l’associacionisme que esteu a 
punt d’engegar?
N’estem molt contents, d’haver pogut donar resposta 
a una demanda que jo he sentit des que vaig arribar 
i que ara té més sentit que mai. És una campanya 
amb dos objectius. Per una banda, posar en valor 
l’associacionisme i el seu paper social i essencial a la 
societat i, per altra banda, recordar a la ciutadania que 
som un país d’entitats i que, per tant, tenen aquesta 
possibilitat d’associar-se. 

en clau políticaen clau política

Text: Víctor Porres    Fotografia: Eric Tafalla

Llegeix l’entrevista 
sencera aquí

Adelaida Moya
Entrevista a la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural
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El Bages ofereix petits grans tresors molt ben amagats, entre ells, tres ateneus que bé 
mereixen una visita si fem una estada en aquesta comarca, a tocar de les principals 
ciutats de Catalunya. Amb la cara nord de Montserrat com a protagonista, el Bages 
guarda paisatges increïbles, fenòmens geològics únics, pobles per perdre-s’hi, masies 
rurals, tradicions i una oferta enogastronòmica per llepar-se els dits.

Text: Glòria Prunés 

EL PLAER DE 
DESCOBRIR 
EL BAGES

Vessant nord del massís de Montserrat des del Pla de Bages ©Juan José Pascual

camins de cultura

FALS 
En aquest petit municipi de Fonollosa (no arriba als 300 habitants) trobem el 
recentment inaugurat conjunt monumental de les Torres de Fals, on, pels volts 
de Nadal, es poden veure la Nit Viva i el Pessebre Vivent del Bages, reconegut amb 
diversos premis, d’entre ells, a la Millor Iniciativa Artística Popular, de la Generalitat 
de Catalunya. Si passegeu per aquest petit poble i pels seus voltants, descobrireu 
el Pou de Glaç del Rector, la Fassina del Tiquet, l’alzina centenària de Querol, el 
jaciment arqueològic del Pla de Mallorca o el poble medieval de Rajadell. 

DESTACATS
Recuperant i mantenint les tradicions. 
L’Associació Cultural i Recreativa de Fals es 
va constituir l’any 1978, any en què s’inicia la 
construcció del Casal del poble —gràcies a les 
aportacions econòmiques i de mà d’obra dels 
veïns— que esdevé el centre aglutinador de 
les activitats de l’Associació. A través d’aquesta 
entitat, en un espai de 1.000 m2, es canalitzen totes 
les activitats socioculturals i recreatives que ja 
gaudien d’una llarga tradició al poble (el teatre, les 
Caramelles o la Festa Major). I prenen força altres 
iniciatives nascudes en paral·lel a l’associació, 
entre elles, el Pessebre Vivent del Bages, que, amb 
la col·laboració del poble veí de Rajadell, «suma 
més de 40 anys d’història i rep 4.000 visitants cada 
any», ens explica orgullós el seu president, el 
Guifré Garcia.  www.acrfals.com

Enoturisme. De camí a Sant Joan de Vilatorrada, 
podem fer una aturada a Collbaix Celler el Molí, 
que forma part de la Ruta del Vi de la DO Pla de 
Bages, on, en el seu winebar, podrem prendre 
una copa, entre altres propostes enoturístiques. 
L’entorn proper al celler és natural i hi destaca el 
camí fins al cim del Collbaix.
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SANT JOAN DE VILATORRADA 
L’origen del poble van ser dos masos: Sant Joan i Vilatorrada, envoltats de 
camps i vinyes. Hi ha diverses opcions per conèixer els seus racons: en BTT, 
seguint un itinerari apte per a tothom, o fent alguna de les Rutes d’aigua i secà 
per descobrir antigues barraques, parets de pedra seca, l’ermita de Juncadella, 
els Molins del Cardener o una fossa de la Guerra Civil.

MANRESA 
La capital del Bages celebra l’Any Ignasià i la culminació del projecte Manresa 
2022. És també final del Camí Ignasià, i s’hi pot arribar, per exemple, fent la ruta 
circular en transport públic des de Montserrat o, per als amants del senderisme, 
seguint una ruta d’uns 25 km. Per descobrir d’una manera singular els valors 
d’aquesta ciutat amb caràcter, apunteu-vos a l’activitat Manresa endins.

DESTACATS
Un ateneu multidisciplinari. Coral, esbart, teatre, 
bastoners, gegants, grallers, una secció gastronòmica, 
hip-hop, gòspel... El president de la Societat Coral Cultural 
i Recreativa La Verbena, l’Andreu Ruiz, explica que el seu 
objectiu és «salvaguardar la cultura catalana, transmetre 
les tradicions d’una generació a l’altra i mostrar-les i 
compartir-les amb el poble de Sant Joan, mitjançant 
activitats al llarg de tot l’any, com ara les Caramelles, el 
Diadansa, els Pastorets, trobades geganteres i l’Aplec de la 
Nostra Senyora de Joncadella». https://laverbena.cat/

Els Embarrats. L’Andreu Ruiz ens recomana no perdre’ns, 
a finals del mes d’octubre, aquesta festa en què el poble, 
durant tres dies, retrocedeix al 1920 i els carrers s’omplen 
de teatre, balls, fires, parades i jocs.

Món Sant Benet. Tot enfilant cap a Manresa, si ens 
desviem una mica, podem fer una aturada a Sant Fruitós 
de Bages i, resseguint el Camí Paisatgístic, gaudint d’un 
entorn natural privilegiat, arribem a Món Sant Benet, on 
podreu viure una experiència medieval al seu monestir; 
visitar l’antiga casa modernista d’estiueig de Ramon 
Casas; i conèixer la Fundació Alícia, centre d’investigació 
culinària pioner a Catalunya.

DESTACATS
Més de 100 anys de teatre i cultura al centre històric 
de Manresa. Els Carlins és, sobretot, un referent del 
teatre a la ciutat. Des del 1906 la Sala Els Carlins ha 
format els actors i actrius manresans i el grup de teatre 
és àmpliament reconegut a mostres i concursos de tot 
el país. El president de la Fundació Privada Cultura i 
Teatre, que gestiona l’ateneu manresà, Josep M. Soler 
Bonet, destaca, però, que «si preguntes a la gent, segur 
que te’n parlaran, dels nostres Pastorets». https://
elscarlins.cat/

Alguns imprescindibles. Visitar la basílica de la Seu, 
exponent del millor gòtic català de Berenguer de 
Montagut i la Cova de Sant Ignasi, referent mundial 
d’espiritualitat. També hi ha l’opció de fer una visita 
guiada per conèixer espais emblemàtics com el carrer 
del Balç o seguir els itineraris a l’entorn natural de 
l’Anella Verda i del Parc de l’Agulla, amb el canal 
medieval de la Séquia, aptes per a tots els públics.

Més detalls de 
la ruta i enllaços 
d’interès:

ALGUNES RECOMANACIONS. L’Andreu, el Josep Maria i el Guifré ens suggereixen:

          Amb els més petits

> Manresa: Els Pastorets d’Els Carlins

> Sant Joan de Vilatorrada: El cap de setmana 

abans de Sant Joan, la Festa Major Infantil

> Fals: Pessebre Vivent o anar a la cerca de 

geoamagatalls seguint rutes de geocaching

          No marxis sense fer 
          un vermut a...

> Manresa: El restaurant del Teatre Kursaal

> Sant Joan de Vilatorrada: Unes tapes a 

qualsevol dels seus bars o restaurants

> Fals: El Molí de Boixeda

         Ens fem una selfie?

> Manresa: Parc de l’Agulla, amb Montserrat al fons

> Sant Joan de Vilatorrada: A l’olivera centenària, 

plantada per als 100 anys de La Verbena

> Fals: A les Torres romàniques de Fals

ACR de Fals

Torres de Fals

Pou de Glaç 
del Rector

Fassina 
del Tiquet Alzina centenària 

de Querol

Pla de Mallorca

Rajadell

Celler el Molí

Cim del 
Collbaix

Ermita de 
Juncadella

La Verbena

Molins del Cardener

Món 
Sant 
Benet

Casa de 
Ramon Casas

Fundació Alícia

Fossa de la 
Guerra Civil

Camí 
Ignasià

Els Carlins 

Basílica 
de la Seu

Carrer 
del Balç

Anella 
Verda

Parc de l’Agulla

La Séquia

Cova de Sant Ignasi
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Maria Rosa Molas
exbibliotecària del Centre de Lectura de Reus

Text: Víctor Porres
Fotografies: Eric Tafalla

Quan la Maria Rosa Molas va estudiar a l’Escola de Bibliotecàries, no 

s’imaginava que la seva primera feina seria al Centre de Lectura de Reus. 

I allí va seguir fins que es va jubilar fa cinc anys. El seu és un currículum 

d’una sola línia, però farcit de vivències extraordinàries i un treball rigorós 

al servei dels socis. Per a ella, els llibres no tenen interès si ningú els 

consulta, perquè és el lector qui dona sentit al llibre.

LA BIBLIOTECÀRIA
DETECTIVA

La biblioteca del Centre de Lectura de Reus, amb tota 
la seva solemnitat i aquells milers de llibres de totes 
les mides i colors disposats en enormes prestatgeries 
de fusta, té un encant especial, però hi ha una petita 
estança tancada al públic —tot i que visible a través de 
la porta de vidre— que encara és més màgica. És una 
mena d’entrada al túnel del temps, com si de sobte, 
t’haguessis de trobar remenant entre els llibres fra 
Guillem de Baskerville d’El nom de la rosa.  

Es tracta de l’habitació dels llibres antics, un magnífic 
tresor que inclou 22 incunables i moltes obres dels 
segles xvi, xvii i xviii. Aquest diminut espai ple d’història 
i d’històries és el lloc preferit de qui ha estat gestionant 
la biblioteca durant 45 anys: Maria Rosa Molas. Ella va 
ser la responsable d’ordenar, catalogar i reparar aquells 
llibres, que són la joia de la corona de l’ateneu reusenc. 
No va ser gens fàcil, ja que la majoria d’exemplars 
romanien amagats darrere de les prestatgeries i se’ls 
anaven trobant quan havien de moure els mobles per 
algun motiu. A més, alguns d’ells estaven en mal estat 
o els faltaven pàgines que calia reconstruir cercant 
altres originals guardats a biblioteques d’arreu del 
món. Tots aquests ensurts es convertien en reptes per 

a la Maria Rosa, que recorda aquesta ocupació més 
«detectivesca» com la seva preferida, perquè li agrada 
investigar, inclús més que llegir.

Quan va entrar a treballar a la biblioteca l’any 1972, 
la Maria Rosa, que és al·lèrgica a la pols, va haver 
d’arremangar-se per posar ordre a les muntanyes de 
llibres escampats. Va ser una feina que va durar anys, 

en els quals, cada dia, combinava l’atenció al públic 
amb tasques administratives. Va començar introduint 
les dades a mà en fitxes i, abans de jubilar-se, va 
acabar digitalitzant tot el sistema de catalogació de la 
biblioteca. 

De totes maneres, el que més li agradava era el tracte 
amb el públic, una tasca que feia encantada cada tarda, 
fins i tot durant els 38 anys que va ser directora de 
la biblioteca. Assessorar els socis, atendre consultes, 
buscar informació, resoldre dubtes... Tota aquesta part 
de la relació humana la feia vibrar i li donava un sentit 
primordial a la seva dedicació al servei dels usuaris. 
Com coneixia els gustos de tothom, fins i tot deixava 
piles de llibres preparats per als que buscaven algun 
tema concret. 

Als anys setanta, la biblioteca era un lloc molt 
concorregut, i obrien fins i tot en diumenge. En aquella 
època, sense internet ni biblioteques públiques a la 
ciutat, hi havia molta gent fent consultes, i només dues 
persones atenent que no podien seure ni un moment. 
De fet, donaven número com a la carnisseria. I, tot i 
l’aglomeració de lectors, a la sala regnava el silenci. La 
Maria Rosa semblava tenir superpoders per passar tot 
el dia anant amunt i avall sense fer soroll, gràcies a una 
acurada tècnica de moviment dels peus que li permetia 
caminar decidida i elegant amb les seves sabates de 
tacó i, alhora, mantenir el silenci. 

Malgrat que no respon al clixé de bibliotecària —ella ha 
estat sempre molt amable i simpàtica amb els usuaris, i 
no porta ulleres ni el monyo recollit—, sí que tenia una 
certa obsessió amb el silenci: «Prohibit parlar i menjar», 
xiuxiuejava. Aquell etern mutisme, però, donava 
una petita treva cada quart d’hora, quan sonaven 
les campanes de l’església; un referent que segueix 
present a la seva vida, ja que veu el campanar des del 
llit de casa seva. Sentir els repics d’un temple antic, 
igual que llegir llibres publicats fa cinc-cents anys, és 
per a ella una feliç sincronia del passat amb el present.

Actualment, la Maria Rosa continua acudint 
regularment al Centre de Lectura, ara com la 
responsable dels cursos d’enquadernació, dels quals 
està molt orgullosa. Als seus 70 anys, segueix formant-
se en la matèria perquè diu que «mai se’n sap prou». 

protagonistesprotagonistes
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publicitat

«ELS ATENEUS 
AFAVOREIXEN EL FET 
DE COMPARTIR, QUE 
PER A MI ÉS MOLT 
IMPORTANT»

Molt lligada al Casino Prado 
des de petita, abans de fer de 
romanesa grollera a la TV, va 
ser una actriu cubanera i ara 
estrena una nova comèdia 
dirigida per Mònica Pérez.

Esther Soto
Entrevista a l’actriu, al Casino Prado Suburense de Sitges

Què t’ha aportat a la teva carrera 
interpretar la Raluka de la sèrie La que se 
avecina?
La televisió et dona molta visibilitat. No és 
una finestra, és la terrassa d’un àtic d’un 
vuitè pis! Això m’agrada perquè molta gent 
té l’oportunitat de conèixer-te. Després 
descobreixen que he estat amb La Cubana, 
que vaig treballar a l’Homo Zapping, amb 
el Buenafuente... També em trobo persones 
que em diuen: «Jo no et veig a la tele, ho 
sento», i jo els responc: «No passa res, jo 
tampoc et vinc a veure a la teva feina».

El teu debut artístic al Prado, però, no va 
ser com a actriu, sinó com a ballarina...
Sí, quan tenia tres anys vaig fer els 
meus primers passos en un escenari. 
Interpretàvem un número molt maco 
d’unes nines i vaig acabar caient de cul, 
però no em vaig moure d’aquella posició 
fins que es van tancar les cortines i una 
companya em va ajudar a aixecar-me, 
perquè la professora ens deia que, al final 
d’una actuació, ens havíem de quedar 

quietes. Tot i aquest debut, vaig continuar 
fent ballet fins als tretze anys. I després 
vaig continuar actuant al Prado de la mà 
del mestre Jofre Vilà amb els seus mítics 
carrusels, on fèiem playbacks de tot, des de 
sarsueles fins a musicals de Hollywood. 

El teatre amateur et va preparar per a la 
teva carrera professional?
L’única diferència entre el teatre amateur 
i el professional és que al professional es 
cobra, però la manera de treballar està 
al mateix nivell. Abans, el sabater feia 
d’aprenent fins que en sabia i, com a actor, 
el teatre amateur és una escola perquè et 
permet estar al costat d’algú que en sap 
i que t’ensenya; és un lloc per practicar 
i tenir taules, que és el millor que et pot 
passar si vols dedicar-te a actuar.

Què recordes de la teva experiència amb 
La Cubana?
Sitges és un poble, ens coneixem tots i 
tothom sap el que fa l’altre.  Algú li va parlar 
de mi al Jordi Milán i jo, tant tímida que era, 
vaig anar a parar a La Cubana per participar 
en la sèrie Els Grau i, després, a Les 
Teresines. No era fixa de la companyia, però 
hi anava sempre que el Jordi ho necessitava 
i vaig acabar actuant a espectacles com 
Cegada d’Amor i Una nit d’Òpera. Amb ells 
vaig aprendre a actuar amb naturalitat 
gràcies al treball artesanal per crear un 
personatge que va més enllà de dir frases, 

perquè, per semblar de veritat, cal pensar, 
sentir i respirar com el personatge.  

Què és el que més destacaries dels 
ateneus?
Els ateneus aporten una cosa que és 
necessària: el contacte. Quan surts de la 
feina, vens aquí i assages, et trobes amb 
els companys i també veus altra gent que 
no té res a veure amb tu. És molt sa quedar, 
conviure amb altres persones, transmetre, 
escoltar... A mi m’agrada molt escoltar, 
saber què li passa a l’altra persona, què em 
pot explicar, quina experiència té sobre un 
tema concret. En aquest sentit, els ateneus 
afavoreixen el fet de compartir, que, per a 
mi, és molt important. 

En quins projectes estàs treballant 
actualment?
Estic preparant la comèdia Qui està mirant? 
amb la Mònica Pérez, el Josep Ferré i el Jordi 
Ríos. Tenim moltes ganes d’estrenar-la, 
però encara no us puc dir ni el lloc ni el dia, 
tot i que segurament serà el gener. D’altra 
banda, segueixo amb la sèrie La que se 
avecina. Acabem de rodar els 8 capítols de 
la temporada 13.

Descobreix altres 
detalls interessants i 
anècdotes divertides 
d’Esther Soto aquí:

ADN ateneista 

Text i fotografia: Cristina Belmonte




