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Encetem una nova època de la revista

Ens fa molta il·lusió presentar-vos aquest número d’ATENEUS, en què, com ja 

haureu intuït a la portada i també descobrireu a l’interior, hem portat a terme 

una remodelació tant en la imatge com en els continguts de la revista, amb 

l’objectiu de fer-la més moderna, més amena, més diversa i oberta a nous 

públics. 

A través de noves tipografies, més color, vitalitat gràfica, noves jerarquies 

d’informació i un millor ritme en la paginació, li hem donat dinamisme, 

actualitat i fluïdesa al disseny, buscant l’equilibri entre els gustos dels lectors 

actuals i els nous públics, als quals volem fer partícips del sentit de comunitat i 

transmissió de valors ateneistes que representa ATENEUS.

Una altra novetat és la constitució del Consell Editorial, format per 

representants de diversos ateneus, que aporten la seva visió professional en els 

camps de l’edició, el periodisme, la cultura, la literatura i l’àmbit social. Aquest 

nou òrgan de participació ens ha permès apropar-nos més a l’òptica de les 

entitats i, alhora, conferir-li més pluralitat i rigor als temes a tractar.

Per projectar la reflexió i el debat al voltant de l’ateneisme més enllà dels 

mateixos ateneus, hem incorporat nous apartats i hem canviat l’enfocament 

d’algunes seccions importants, ampliant també la col·laboració de 

professionals del periodisme en diversos articles.

Aquesta és només la primera pedra d’aquest nou camí. Us animem a participar 

amb els vostres comentaris i propostes per continuar millorant en la tasca de 

promoció del patrimoni, les persones i les activitats del moviment ateneista.  

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

Creu de Sant Jordi 2014
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«LA COMÈDIA T’OBRE LA 
MENT I RIUS DE COSES QUE, 
D’UNA ALTRA MANERA, NO 
ET FARIEN GRÀCIA»

José Corbacho (l’Hospitalet de Llobregat, 1965) és actor, director, guionista i 

humorista. Especialment conegut per formar part de la companyia La Cubana 

i per programes de televisió com Homo Zapping  o Una altra cosa, entre 

altres èxits de la factoria El Terrat. Amb el seu amic Juan Cruz —company 

des de l’època en què tots dos freqüentaven el teatre del Centre Catòlic amb 

la Companyia Sgratta—, ha rodat les pel·lícules Tapas (premi Goya al millor 

director novell), Cobardes i Incidencias, i la sèrie Pelotas.

José Corbacho
Entrevista a l’actor i director, en el Centre Catòlic de l’Hospitalet

Text: Víctor Porres
Fotografies: Toni Galitó

d’enganyar el públic i, en aquesta obra, que portava 
com a títol general Conflicto intergeneracional 
sobre la perserverancia del himen, nosaltres 
explicàvem que era un espectacle basat en el teatre 
kabuki. Vam muntar una escenografia japonesa, 
però els espectadors es trobaven que, abans de 
començar la funció, sortia un presentador que feia 
de teloner. Era un hipnotitzador argentí, un «vende-
mantas», que interpretava jo, i anava agafant gent 
del públic, que eren actors de la nostra companyia, 
i els deia coses com «Usted está viendo a la gente 
desnuda...», i la gent flipava, perquè no sabia què 
havia vingut a veure. Fora de la sala, vam posar tota 
una explicació del teatre tradicional japonès, de la 
importància de l’himen per als nipons, la sexualitat 
al Japó... I la gent entrava aquí i es trobava una festa 
i, quan acabava aquella moguda de l’hipnotitzador, 
que durava com una hora i pico, els dèiem: «Y 
ahora, con todos ustedes, Taiko-Himenchi», que 
eren tres minuts de teatre japonès, superguapo 
(allò era abans de El Mikado de Dagoll Dagom, 
eh!), amb unes perruques i uns quimonos que 
ens havien costat tota la pasta de producció de 
l’espectacle. En aquells tres minuts, apareixia una 
noia que havia perdut la virginitat amb el seu xicot 
samurai, i el pare s’emprenyava i els tallava el cap.
 
També vau muntar una mena de performance 
al davant del Centre.
Sí. En aquella època vam començar a fer actuacions 
al carrer que jo havia vist de la primera època de La 
Cubana. Copiàvem molt i vam voler fer una espècie 
de versió d’una acció que va fer l’Albert Vidal al Zoo 
de Barcelona que es deia L’home urbà i consistia 
a passar uns quants dies vivint al costat dels 
lleons i els llops. Nosaltres vam fer el mateix, però 
amb una família, la típica família de l’Hospitalet. 

Com et vas iniciar en el món del teatre?
Vaig començar a fer teatre al cole, al Casal dels 
Àngels, que era un col·legi que hi havia a Santa 
Eulàlia. Jo tenia set o vuit anys i unes monges 
muntaven obres de teatre al Teatre de Sant Isidre, 
on hi havia un quadre escènic infantil. A uns quants 
nens ens van agafar per fer el quadre escènic junior 
i vam estar fent obres d’Àngel Guimerà, els germans 
Álvarez Quintero, Dario Fo... Amb uns companys, 
vam decidir crear una companyia de teatre, la 
Companyia Sgratta, i vam anar a parar a l’Aula de 
Cultura de Santa Eulàlia. El teixit de les aules de 
cultura era molt xulo: hi havia aules a tots els barris 
i cadascuna tenia el seu propi grup de teatre. Hi 
havia directors d’aula molt actius, un personal molt 
potent que després ha anat fent-se un nom en el 
sector de la cultura.

Quan va començar la teva relació amb el 
Centre Catòlic de l’Hospitalet?
Es va decidir fer una mostra de teatre d’aquelles 
aules de cultura i el lloc escollit va ser aquí, perquè 
era un dels teatres que estaven millors situats, al 
centre de la ciutat. Nosaltres, des de Santa Eulàlia, 
ens van implicar bastant en aquelles primeres 
mostres. Curiosament, aquí vam començar a 
representar espectacles perquè a mi m’agradava 
l’espai. Seguíem fent Dario Fo, perquè ens 
encantava, però vam obrir-nos a coses més guais, 
com versions estranyes de Valle-Inclán i també 
obres de creació pròpia. 

Què recordes d’aquella època al Centre 
Catòlic?
Una de les primeres obres que vam fer aquí es deia 
Taiko-Himenchi. Llavors a mi ja em tirava aquella 
cosa una mica cubanera de barrejar ficció i realitat, 

en portada



6 7

Però la gent jove ja no mira la tele, no?
La veritat és que, amb les teles convencionals, 
passa una mica com als ateneus: tenen el problema 
d’una audiència que es va fent gran. Continua 
havent-hi programes convencionals que funcionen, 
però tothom parla ara del final de la tele. Jo no sé si 
el veurem, el final de la tele, perquè també estem 
parlant del final de la ràdio des de fa cinquanta 
anys i jo, des que vaig entrar a La Cubana, sento 
dir que el teatre està en crisis. A l’únic que aspiro 
és que la gent passi una bona estona en el teatre 
o veient un programa de televisió, que rigui una 
mica i estigui més feliç. A vegades fas altres coses, 
intentes tocar unes altres tecles i aconsegueixes 
que el públic s’emocioni. L’important és el que se li 
queda a l’interior.

el Centre Catòlic es va convertir en el nostre centre 
d’operacions. A la pista del pavelló de bàsquet, 
havíem muntat tot el maquillatge i el vestuari, 
i l’equip de rodatge s’emmagatzemava aquí. 
Dinàvem o sopàvem aquí, muntàvem taules com 
per a cinquanta o seixanta persones.

Com definiries la teva experiència en el món 
de la televisió?
Quan vaig saltar a El Terrat, em va passar una 
mica el mateix que amb La Cubana, perquè era 
una productora que entenia la televisió com a mi 
m’agradava. Fèiem el tipus de comèdia a la televisió 
que a mi m’agradava i que vaig estar envoltat 
una altre cop de gent tan talentosa com l’Andreu 
Buenafuente, el Xavi Cassadó i el Santi Millán —
que també venia de La Cubana—, o els que es van 
incorporar després, com el Jordi Ébole, l’Edu Soto, 
la Sílvia Abril, el Berto Romero... Al final, és una gent 
tan talentosa que has de ser molt tonto per no 
acabar aprenent d’ells. L’important és continuar 
formant-te sempre. Et pots formar per moltes vies, i 
la meva va ser la professional. Vas aprenent coses i 
les vas aplicant. Fas molt de prova-error. 

Diuen que el teatre omple més que la tele 
perquè és pur directe i tens a tocar els 
espectadors...
Jo vaig tenir la sort que els programes que feia 
l’Andreu a El Terrat també tenen un punt molt 
teatral, sempre amb públic al plató, molts programes 
en directe i, l’endemà, ja et trobaves amb algú que 
et deia que s’ho havia passat molt bé. O sigui que 
era com una cosa bastant semblant al teatre. El 
que passa és que en comptes de veure l’espectacle 
cinc-centes persones el veien cinc-centes mil. La 
veritat és que sempre m’ha agradat jugar. Això ja 
ho fèiem a La Cubana i també amb els meus amics 
de Santa Eulàlia: jugàvem a teatre, a fer coses que 
no fossin massa estàndards. Doncs el mateix a la 
tele: jugar a coses que no són massa habituals ni 
predicibles, perquè els programes sempre tenien 
un punt d’originalitat, un marge per provar coses 
més estranyes, com Homo Zapping. Sempre s’han 
fet paròdies a la televisió, però nosaltres ho vam 
enfocar des d’un altre punt de vista.

Vam muntar un pis aquí davant, a la Rambla Just 
Oliveres, i ens vam passar les dotze hores que 
durava la mostra de teatre vivint allí. És clar, la gent 
flipava veient-nos.

Aquells joves que fèieu teatre amateur us 
imaginàveu convertint-vos en professionals 
d’èxit?
L’essència dels ateneus, aquest fet cultural que 
acull i barreja molta gent, era una bona plataforma 
d’accés a la cultura. La majoria dels joves que 
actuàvem aquí érem fills de gent treballadora 
que ni s’havia plantejat mai que els seus fills 
fessin teatre. Jo continuo tenint amics de quan 
venia a fer teatre aquí fa quaranta anys, alguns 
dels quals s’han dedicat al món de l’espectacle 
professionalment, i moltes vegades ho parlem. Tots 
tenim una sensació d’haver viscut una bona època 
tant per al teatre com per a la música. Es segueixen 
fent coses, però ara et trobes gent gran, com ma 
mare que es va apuntar a un taller de pintura, 
però, en aquella època, era gent superjove i estava 
molt implicada. Vam arribar al Centre Catòlic per 
la mostra i perquè també hi havia un grup de 
teatre que estava funcionant molt bé: el GAT (Grup 
d’Acció Teatral), on estaven els germans Flores. Un 
d’ells, l’Alfons Flores, és un escenògraf brutal que 
actualment fa òperes per tot el món. 

Quina experiència et dona treballar en una 
companyia mítica com La Cubana?
Vaig estar dotze anys a la companyia i ja sé que 
al Jordi no li agrada que diguem que La Cubana 
és una escola, però és que aprens molt. Jo ho 
vaig aprendre tot de La Cubana. Perquè no és 
una companyia a l’ús on tu memoritzes un paper 
i surts a escena. Allí crees el personatge, tens 
al costat el Jordi amb la concepció del vestuari, 
muntes l’escenografia, dissenyes la gira, busques 
el restaurant per dinar, l’hotel per dormir... La 
companyia es converteix en una altra família 
amb què aprens molt. Allò, per mi era un màster 
darrere l’altre, a més sense saber-ho i sense cap 
pretensió. Si tens una mica d’inquietud i t’agrada 
el que fas, comences a mirar al teu voltant i aprens. 
Jo vaig tenir la sort de treballar amb  professionals 
increïbles com Castells i Planas amb 

les escenografies, el Raúl Pascual amb el disseny, el 
Joan Alonso amb el maquillatge. Hi havia altres 
companyies que m’encantaven, però aquell teatre 
era el que més m’agradava fer. 

Al Centre Catòlic, no només venies a fer 
teatre...
Efectivament. A mi m’hagués agradat ser esportista 
en qualsevol disciplina: futbolista, jugador de 
bàsquet, golfista..., però no estava dotat. De fet, el 
meu pare ja m’ho recordava quan jugava a futbol 
de petit, es posava a la banda i em deia: «¡Qué malo 
eres!». No seria com el pare del Messi, el meu pare. 
Jo vaig fer el batxillerat a l’Ateneu de Montserrat 
del barri d’Hostafrancs i allí hi havia un equip de 
bàsquet molt potent que competia en una lliga en 
què jugàvem també al Centre Catòlic. Jo no jugava, 
però, quan veníem aquí, anava amb l’equip local i 
els meus companys de l’institut em deien: «¿Pero tú 
eres tonto?» i jo: «¡Es que soy de l’Hospitalet, este es 
mi barrio!». I ells acabaven dient: «Hostia, este tío 
que no venga más». Jo era bastant «chaquetero» en 
l’àmbit esportiu. O sigui que no em resultava cap 
problema animar l’equip d’aquí i, si guanyaven els 
del meu institut, doncs, també em posava content. 

I, de més gran, has tornat a aquest ateneu?
Doncs, sí. Les tres pel·lícules que hem fet, tant 
Tapas com Cobardes e Incidencias, i també la sèrie 
Pelotas, les hem rodat íntegrament a l’Hospitalet. 
En aquesta ciutat, sempre hem tingut moltes 
facilitats. Quan vam rodar Cobardes, tota una 
part molt important la vam fer en aquest barri. 
Rodàvem en restaurants i a la rambla Just Oliveras, i 

en portada en portada

«  La majoria 
dels joves que 
actuàvem 
al Centre 
Catòlic érem 
fills de gent 
treballadora 
que ni s’havia 
plantejat mai 
que els seus fills 
fessin teatre »

«  A vegades, intentes tocar unes altres tecles 
i aconsegueixes que el públic s’emocioni »



8 9

I què creus que hauríem de fer per atreure 
gent jove als ateneus?
Jo crec que això que li passa als ateneus li passa 
a la societat en general. Parles amb la gent de 
les cadenes de televisió i et diuen: «El nostre 
públic s’està fent gran». I el mateix amb el sector 
del cinema i del teatre. Sembla que ara és molt 
complicat, que la gent jove té unes ofertes que no 
tenia fa deu anys. Hi ha molta gent inquieta que 
se’n va a un món digital, on hi ha tot un camp per 
al jovent, però també hi ha joves que volen muntar 
una obra de teatre, formar una companyia o crear 
un club de lectura i els ateneus tenen els espais. 
El problema és que falta una tasca de difusió, 
d’ensenyar els espais. Jo crec que ens 

emportaríem una sorpresa si obríssim aquestes 
portes i, aleshores, tu li poguessis dir a un xaval 
que no sap on fer música que li deixes aquest espai. 
És important que no hi hagi una frontera, que 
la gent sàpiga com arribar-hi. I buscar solucions 
imaginatives, intentar donar-li la volta, perquè 
l’oferta i la forma de fer fins ara no ens serveix per a 
les noves generacions.

Penses que ens prenem massa seriosament la 
vida?
En èpoques dolentes —i ara ja en portem unes 
quantes de seguides—, molta gent va a veure 
una comèdia i a la sortida diu que necessitava 
riure. Igual ens aniria millor si depenguéssim 
del Ministeri de Sanitat en lloc del de Cultura. 
Tot aquest mal rotllo i tota aquesta crispació es 
podria atenuar consumint humor. Cal prendre 
la vida amb una mica de sentit de l’humor, i amb 
una mica d’amor, que hi ha gent que se la pren 
molt seriosament, que està molt bé, però no s’ha 
d’arribar al punt de saltar a la mínima. La comèdia 
és com viatjar: t’obre una mica la ment i acabes 
rient de coses que, si te les diguessin d’una altra 
manera, igual no et farien gràcia.

El trasplantament t’ha fet canviar la manera 
de prendre’t la vida?
Bé, jo sempre he sigut de treure experiències 
positives de situacions traumàtiques, perquè vaig 
tenir una infantesa també fotuda pel que fa a salut, 
però jo me n’anava a jugar a futbol malalt i amb una 
sonda per dins del xandall. La meva mare anava al 
camp dient: «¡Que este niño no puede jugar al fútbol, 
que tiene fiebre!», i l’entrenador responia: «¡Pues a 
mí no me ha dicho nada!». Jo he intentat ser molt 
optimista, molt positivista, fent les coses amb passió. 
L’operació no em va canviar ni a millor ni pitjor. Sí 
que a vegades penses en què fas servir el teu temps, 
però són coses que t’hauries de plantejar sempre, no 
només quan estàs allà a l’UCI i li veus les orelles al 
llop. Al final no ha canviat res, jo ara estic treballant 
més que mai i això que havia dit que pararia una 
mica. Però, vaja, també estic molt content perquè 
estic treballant en coses que trio jo i que m’agraden. 
Durant molts anys, he intentat treballar en projectes 
que m’agradessin, però alguns no m’agradaven tant.

que més m’agrada és explicar històries. I ho he de 
fer en un teatre perquè la meva família ja està farta 
d’escoltar-me.

Molts artistes creuen que, perquè un 
espectacle tingui èxit a Catalunya, cal fer 
temporada a Barcelona. Ho comparteixes?
Estic totalment en contra, d’això, i a més no hi estic 
d’acord. Ho entenc, eh! Però aquesta època ja ha 
passat. No vull fer un símil entre el món del teatre i 
la tauromàquia, però és com aquella cosa de torero 
antic que, si no triomfes a Madrid, no és triomfar. 
Igual ho havia petat a Bilbao i estava molt content 
sense anar a Madrid. No crec que hagis d’estrenar a 
Barcelona perquè la gent se n’assabenti. És veritat 
que els mitjans de comunicació es fan ressò i sembla 
que, si no representes un espectacle a Barcelona, 
ningú sap res de tu, perquè no sortiràs a la televisió 
o a la ràdio. Però el públic igualment se n’assabenta 
i, al final, vas a actuar a Fraga o a qualsevol poble 
de Catalunya i et venen a veure tres-centes o cinc-
centes persones al teatre, i s’ho passen molt bé. 
Moltes vegades em diuen: «Ostres, que bé que hagis 
vingut, perquè aquí no ve gairebé ningú». 

Per què t’agrada fer monòlegs?
El monòleg és un gènere molt actual, molt en voga 
i que funciona molt bé. A més, és molt econòmic 
per a un teatre, perquè, al final, ve a actuar una 
persona sola. L’altre dia pensava que també és molt 
sostenible perquè, clar, un monologuista no gasta 
la mateixa quantitat d’aigua a la dutxa que gasta 
una companyia de quaranta persones. Així que hem 
de vendre el monòleg com un espectacle ecològic. 
Al final, he intentat fer com una deconstrucció, 
igual que el meu paisà de l’Hospitalet, Ferran 
Adrià. Agafo el micro, vinc aquí al Centre Catòlic i 
pregunto si puc fer un monòleg. I, clar, es sorprenen 
perquè ningú els ho havia demanat. És com trencar 
barreres i, al final, fas cap a l’essència, perquè el 

en portada en portada

«  És important 
que als ateneus 
no hi hagi una 
frontera, que la 
gent sàpiga com 
arribar-hi »

«  Cal donar-li la volta als ateneus, 
perquè l’oferta i la forma de fer fins 
ara no ens serveix per a les noves 
generacions »

Llegeix l’entrevista 
sencera aquí: 

Mira què opina José Corbacho 
sobre teatre amateur aquí:

Cegada de Amor  La Cubana) Cómeme el Coco, Negro  (La Cubana) Invitació de Taiko-Himenchi  (Companyia Sgratta)
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La coincidència d’objectius, interessos, 
públic potencial i, en molts casos, fins 
i tot perfil de les persones associades 
fa que la col·laboració entre ateneus 
i centres d’estudis no només sigui 
possible sinó necessària i amb un gran 
efecte multiplicador.

Sovint ambdues entitats són dos dels 
actius culturals més importants d’una 
població, així que el treball conjunt 
permetrà mancomunar projectes i 
esforços i reforçar-se com a referents 
culturals.

I com poden treballar plegats?
Després d’un primer moment necessari 
de reconeixement i d’intercanvi 
d’impressions, s’obre un ampli ventall de 
possibilitats de col·laboració:

• En l’organització de jornades, 
conferències i cursos, en els quals 
es poden sumar coneixements i 
públics. El treball conjunt pot reforçar 
les programacions de les dues 
entitats, posant en comú interessos, 
temàtiques, commemoracions i 
col·laborant en la construcció de 
programes que recullin els interessos 
de la població local o que posin 
sobre la taula debats de caire 
general o sobre temes d’actualitat. 
La pertinença a les respectives 
federacions i el suport de l’Institut 
Ramon Muntaner posa a l’abast de les 
entitats una extensa xarxa de recursos 
a l’hora d’organitzar activitats.

• En la preparació i oferta d’itineraris. 
La col·laboració entre centres 
d’estudis i ateneus pot generar 

la creació de diferents itineraris 
culturals vinculats a la població, 
ampliant així l’oferta de propostes per 
als socis respectius, la població local, 
les escoles i també el públic forà, en 
especial els grups d’altres entitats que 
programen sortides.

• Treball en el camp educatiu. Es 
poden explorar propostes educatives 
adreçades a escoles, instituts i fins i 
tot a l’àmbit universitari. A partir de 
la documentació d’arxiu es poden 
treballar temes que des de l’esfera 
local portin a una reflexió més global; 
es poden incentivar treballs de recerca 
de batxillerat o de cicles formatius; es 
poden proposar temes per a treballs 
de final de grau i de final de màster, 
i tot això amb l’acompanyament de 
professionals vinculats als fons de les 
entitats i dels investigadors/es dels 
centres d’estudis.

• En la realització de projectes de 
recerca, en l’edició de llibres o en la 
producció d’exposicions. Els ateneus 

conserven fons documentals que 
poden ser estudiats i treballats per 
part d’investigadors dels centres 
d’estudis i el resultat pot adoptar 
diferents fórmules de gran interès.

• En la generació d’un circuit 
d’exposicions, conferències i 
presentacions a la comarca o 
vegueria. 

• En la implicació conjunta en 
campanyes socials que es generin a la 
localitat o comarca.

• En la captació de recursos per 
a la programació d’activitats o la 
realització de projectes.

• En l’impuls de la vida cultural de 
la població local. L’aliança ateneus-
centres d’estudis i la suma de 
l’experiència acumulada pot esdevenir 
l’eix a partir del qual aglutinar d’altres 
entitats culturals amb l’objectiu de 
treballar plegats.

Des de l’Institut Ramon Muntaner, on 
conflueixen Generalitat de Catalunya, 

Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana i Federació d’Ateneus de 
Catalunya, posarem al vostre abast les 
eines necessàries per facilitar aquesta 
col·laboració: recursos (a través de les 
diferents línies d’ajuts, premis i beques), 
suport logístic (posant a la vostra 
disposició instruments de comunicació 
i d’organització d’activitats) i propostes 
(en forma de diferents catàlegs perquè 
us sigui més fàcil concretar les vostres 
programacions).

Com poden treballar 
plegats els ateneus i 
els centres d’estudis 
de parla catalana?

M. Carme Jiménez Fernández
Directora de l’Institut Ramon Muntaner

en línia

publicitat
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L’ATENEU IGUALADÍ DE LA 
CLASSE OBRERA: Labor prima 
virtus, i l’afany de saber i formar que perdura

L’ensenyament, sobretot entre les classes humils, forma part de 

l’ADN de l’Ateneu Igualadí des de la seva fundació. Una educació 

que ha comptat amb una escola —una de les primeres del país 

en aplicar el mètode Montessori—, un conservatori de música, 

una escola de teixits i un camp d’esport totalment equipat. Com 

el fènix, l’Ateneu ha sabut ressorgir de les seves pròpies cendres 

en diverses ocasions, malgrat incendis i confiscacions.

terra d’ateneus

L’entitat només hi va estar fins al juny del 1864, 
quan va inaugurar un nou domicili social al carrer 
del Vidre, número 1, on podia «donar cabuda a 
més socis, ampliar les escoles i col·locar-hi noves 
seccions recreatives». 3  En diferents ocasions 
l’entitat va ser denunciada amb el motiu que 
a l’Ateneu es conspirava contra el règim. Amb 
l’entrada dels carlins a Igualada el juliol del 1873, 
la seu de l’entitat va patir un incendi, quedant 
totalment destruïda. 

El juliol del 1877 en una reunió de la Junta General 
al Teatre Principal, es va decidir comprar un terreny 

LES PRIMERES ENTITATS ASSOCIATIVES
Les primeres entitats associatives de la ciutat 
d’Igualada van ser, com en la majoria de poblacions 
de Catalunya, sorgides dels sindicats agrícoles, de 
les organitzacions de foment, de les associacions 
d’ajuda mútua i de les associacions obreres de 
fraternitat i de veïns, provinents de totes les capes 
socials. 1

La principal entitat associativa d’Igualada va ser 
l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, fundat el 
1863. Altres entitats sorgides durant la segona 
meitat del segle XIX i principis del XX, van ser el 
Centre Coral Apol·lo (1862), una societat recreativa 
i de ball coneguda popularment com el Coro Vell; 
el Centre Catòlic d’Obrers (1886), el qual, el 1893, 
va patir una escissió que va donar lloc a l’entitat 
Aliança Obrera i al Cercle Mercantil Industrial i 
Agrícola (1899).

L’ATENEU IGUALADÍ NEIX AMB EL SUPORT 
DE TOTA LA POBLACIÓ
Va ser fundat el 1863 pels obrers Anton Carner, 
Anton Vila i Ratera, Fernando Salat i Josep Estany 
i Mestre, amb el suport del pare Mariano Ferrer i 
Estruch, escolapi exclaustrat. L’objectiu de l’entitat 
va ser, des de l’inici, crear un centre de formació 
cultural i professional i amb el desig de posar la 
cultura a l’abast de tothom, especialment fomentar 
la instrucció del sector obrer. Ja el 1862, es reunien 
a l’anomenat Cafè del Pardalet, on llegien periòdics 
per als que no en sabien i en comentaven les 
notícies.

El 25 d’agost del 1863 tingué lloc, al Teatre Principal, 
la inauguració oficial amb assistència del general 
Prim. El local social es va establir en un pis del 
carrer de Sant Magí, número 29, en «l’espaiosa casa 
del Sr. [Jaume] Carrer», que els va llogar els locals. 
L’Ajuntament de la ciutat i personatges distingits 
hi van donar el seu suport i van recolzar els 
estatuts que es van presentar al governador civil 
de Barcelona. El primer president de l’entitat va ser 
Anton Vila i Ratera. 2 

Alumnes de l’escola de l’Ateneu, on se seguia el mètode 
Montessori. Els nens i nenes al jardí amb la senyoreta 
Mercedes Prat, l’any 1920. (AFMI 1585)

Orfeó de l’Ateneu Igualadí, 
dirigit pel mestre Joan 

Just. Estava format per 120 
cantaires, l’any 1934. (AFMI 546) 

Aspecte de la platea del teatre Ateneu abans de l’incendi, 
l’any 1905. El 1909 l’escenari es va convertir en una foguera i 
es van perdre unes magnífiques decoracions, fetes per Pere 
Valls Bofarull. (AFMI 2926) 

1 Salazar, Míriam. «L’associacionisme igualadí», a Revista d’Igualada, núm. 35. Igualada, setembre de 2010.
2 Dalmau, Miret i Vives. «Els carrers i les places d’Igualada. Nomenclàtor i història.» Igualada: Revista d’Igualada, 2021
3 Riba, Salvador. L’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera (1863-1939). Igualada, Ateneu Igualadí, 1988.

Text: Gemma Estrada i Planell i Marta Vives i Sabaté

Amb la col·laboració de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana
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Aspecte del teatre de l’Ateneu Igualadí, durant l’incendi de la nit del 14 al 15 de desembre de 1909 i les tasques 
dels bombers. L’edifici es va construir l’any 1900, segons els plànols de Pau Salvat Espasa. (AFMI 151)

Escola de l’Ateneu Igualadí. 
Aspecte d’una de les aules, 

l’any 1915.  (AFMI 537)

terra d’ateneusterra d’ateneus

al carrer de Sant Pau, on es va edificar el nou edifici 
de l’Ateneu. Mentre s’hi feien les obres, s’instal·len 
al carrer del Clos, número 57, fent cantonada amb 
el carrer d’Òdena. S’hi van habilitar un teatre 
(l’alcova, que en deien, on «la sala feia de platea i 
l’alcova d’escenari»), un saló d’esbarjo i cafè «com 
un cop de puny» i una «saleta de llegir que amb 
prou feines permetia obrir un diccionari...». 4

El 24 d’agost del 1878 es va poder inaugurar la seu 
definitiva, edificada en els terrenys d’uns antics 
horts de Pau Anton Barral i projectat pel mestre 
d’obres Pau Riera i Galtés. Les obres es van fer 
amb el suport i la bona voluntat dels socis: Pere 
Massaguer, treballant la terra cuita; el Colaferro, fent 
el reixat del mur i les portes de ferro colat; Canyelles 
i altres fusters, fent tota la fusteria... En aquells anys 
es va fundar la secció coral de l’Ateneu, que va poder 
amenitzar els actes de la inauguració del nou edifici. 
L’entitat comptava amb una magnífica biblioteca 
que el 1878 tenia 500 volums, un teatre ―situat en 
l’espai de l’actual vestíbul, un cafè i unes escoles (la 
de nois des del 1890; la de noies des del 1907). També 
s’hi impartia ensenyaments de música i teoria i 
pràctica dels teixits. 

Més tard, durant la Pasqua del 1900, s’inaugurava 
un nou teatre segons un projecte de Pau Salvat 
Espasa (aleshores l’arquitecte municipal) amb 
intervencions en la decoració de l’escenògraf 
Salvador Alarma i l’escultor igualadí Josep Campeny 
i Santamaria. El 15 de desembre de 1909 un incendi 

L’ESPORT COM A BASE PER A L’EDUCACIÓ 
El 1880 es va començar a donar les primeres lliçons 
de gimnàstica amb tot el material necessari. El 
1909 es va projectar un pavelló als jardins per 
a la pràctica de l’esport. L’entitat acollia una 
agrupació ciclista, un equip de football i una secció 
excursionista, tot sota la tutela de la Junta de la 
Secció d’Esports.

L’any 1920, l’Ateneu Igualadí va adquirir a la zona 
del Xipreret, l’anomenat Camp de Dalt, un terreny 
amb l’objecte de destinar-lo a camp d’esports de 
l’entitat. Tenia una extensió de cinc jornals de 
llaurar mules i va costar deu mil pessetes. A l’agost 
d’aquell any, s’hi va fer el primer festival aeri de 
la ciutat. El 1932, durant la revetlla de Sant Joan, 
s’hi va inaugurar un velòdrom per a la pràctica del 
ciclisme. Durant la guerra, el camp de futbol va ser 
cedit per a la instrucció dels homes mobilitzats i 
per a l’esplai dels escolars refugiats a Igualada.
 
LA DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS
Els socis de l’Ateneu també van fer diverses 
publicacions al llarg dels anys com: Lo 
Renaixement i el Butlletí mensual de la Secció 
Catalanista de l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera; 
revistes mensuals, entre 1885 i 1916; revistes 
setmanals i butlletins, fins al mes de desembre de 
1936. També es van organitzar certàmens literaris, 
com ara el Ciutat d’Igualada ―organitzat anualment 
des del 1880 fins al 1887― i jocs florals amb motiu de 
la inauguració del ferrocarril, l’any 1893, i uns altres 
arran de les noces d’or de l’Ateneu, el 1914. L’any 
1908 l’Ateneu Igualadí va acollir la magna exposició 

el va destruir parcialment. Es va reconstruir el 
1910 i s’aprofità per ampliar l’escenari, fer un pis 
més i instal·lar-hi una platea mòbil, assolint així un 
aforament de 1.150 localitats. És molt característica 
la decoració feta pel guixaire Pere Coll d’una sanefa 
amb la representació d’unes abelles amb cap de 
dona, element emblemàtic del teatre, que recorre 
la boca de l’escenari i el sostre. 5

EL SEU PRINCIPAL OBJECTIU: LA FORMACIÓ
Fins al 1936, l’Ateneu Igualadí va continuar 
amb la seva labor i principal objectiu: fomentar 
l’ensenyament, sobretot entre les classes humils. 
Tal com s’ha citat, les escoles van començar a 
funcionar el mateix any de la seva fundació, el 1863.
Durant la presidència d’Emili Sabaté (1919-1935), 
l’entitat va apostar de valent per l’educació en 
tots els àmbits: es va construir una escola, un 
conservatori de música, una escola de teixits i un 
camp d’esports. El 1917 es va projectar el nou edifici 
escolar d’estil noucentista, obra de l’arquitecte 
Josep Pausas i Coll. La finca havia estat adquirida 
gràcies a un donatiu dels germans Jaume i Artur 
Garcia Fossas, el primer dels quals va costejar 
també tot el mobiliari de l’escola. Va ser de les 
primeres escoles que a Catalunya seguia el mètode 
Montessori. L’any 1939, les escoles van passar a ser 
«nacionals» i el 1951 van rebre el nom de Castells 
Comas. Narcís Castells i Comas (Igualada, 1809–
1881) era un acabalat igualadí que va donar llegats 
per millorar les condicions sanitàries i educatives 
de la ciutat. A la postguerra, al Palau Escolar, també 
hi havia la Sección Femenina de FET y de las JONS i 
un menjador de l’Auxilio Social.

“L’objectiu era 
crear un centre de 
formació cultural 
i professional, 
amb el desig de 
posar la cultura a 
l’abast de tothom, 
especialment del 
sector obrer 

”

4 Serra i Constasó, Joan. Mig segle de vida igualadina. Igualada, Ateneu Igualadí, 1978
5 LLACUNA, Pau. Itineraris per Igualada. L’Eixample i les Foresteries. Volum II. Igualada: Ajuntament d’Igualada-Omnium Cultural Anoia, 1996
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terra d’ateneus

del centenari de la Batalla del Bruc, amb un concert 
de l’Orfeó Català.

PÈRDUA I RECUPERACIÓ DE L’ENTITAT
A la fi de la Guerra Civil, l’Ateneu va ser confiscat 
per les autoritats franquistes i se li va canviar el 
nom pel de Centro Nacional, fins al 1977, en què 
va recuperar la seva denominació originària. L’any 
1978, l’Ateneu Igualadí va recuperar la gestió de 
les escoles. L’any 1988, el camp d’esports i el seu 
entorn immediat —que tornaven a pertànyer a 
l’Ateneu Igualadí i que totalitzaven una superfície 
d’uns 25.000m²— van ser venuts a l’Ajuntament de 
la ciutat i l’espai va ser reconvertit en l’anomenat 
Parc del Xipreret. El velòdrom va ser enderrocat el 
novembre de 1989, per donar pas a la construcció 
de l’Institut Joan Mercader.

L’any 2016, després de dos anys sense sala de 
cinema a la ciutat d’Igualada, es va obrir la sala 
Ateneu Cinema, amb el suport de l’Ajuntament 
d’Igualada, i l’espai de debat i reflexió d’Igualada 
DdD (Dimarts de Diàlegs) que va guanyar el 
Premi Ateneus de Catalunya 2016, en l’àmbit de la 
comunicació. 

El 2018 la Federació d’Ateneus de Catalunya va fer 
el reconeixement a l’Ateneu Igualadí de la Classe 
Obrera, amb el premi Jove Proposa pel seu projecte 
IGD Batx (Igualada Batxillerat). 6 

“Durant la 
guerra, el camp de 
futbol va ser cedit 

per a la instruc-
ció dels homes 

mobilitzats i per a 
l’esplai dels esco-
lars refugiats 

”6 https://www.ateneuigualadi.cat/historia-de-lentitat/

Vista de l’interior de l’Ateneu Igualadí, després de la 
restauració de l’any 2004. (AFMI 18187) 
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ATENEU IGUALADÍ

La tecnologia és cultura: l’espai malla
CERCLE CATALÀ DE MADRID 

El Cercle i la difusió del català a Madrid

Gràcies al suport de l’Ajuntament d’Igualada i la 
Diputació de Barcelona s’ha adquirit maquinària i s’ha 
rebut suport econòmic per a les activitats. Els propers 
projectes que l’Espai Malla té al cap són l’organització 
d’una makeathon per millorar la qualitat de l’aigua 
del riu Anoia; el “Projecte Dones”, la creació d’un grup 
format per dones per incentivar l’ús del bricolatge i les 
eines tecnològiques; i l’organització de visites escolars 
a l’Espai, perquè el descobreixin i el facin seu.

CICLE GAUDÍ: Acollits al Cicle Gaudí de cinema que 
organitza l’Acadèmia del Cinema Català, projectem un 
cop al mes al nostre Teatre pel·lícules fetes a Catalunya, 
tant en català com en castellà, estrenades l’any 
anterior.

COLLA CASTELLERA: Manteniment del vocabulari 
casteller propi. Les denominacions tècniques es 
mantenen en català (material: faixa, mocador; posicions 
d’un castell: pinya, baix/os, contraforts, crosses, agulla, 
laterals, vents o daus, segons, terços, quarts, dosos, 
acotxador, enxaneta, aleta; ordres: segons amunt, 
acotxador sobre pinya, etc.).

FINALITAT ASSOLIDA: Gent que ha vingut al Cercle 
per una determinada activitat (teatre, esport, colla 
castellera, activitats culturals) ha acabat viatjant a 
Catalunya, estiuejant-hi i aprenent català, i això ens 
dona la satisfacció de la feina ben feta.

Durant la pandèmia, l’anomenat Projecte Malla 
d’Igualada, format per més de 100 makers, va dotar 
de material els hospitals i residencies, fabricant-ho 
des de casa. En un moment de tancament perimetral 
de la conca d’Òdena, es va crear una plataforma de 
fabricació i distribució, va ser la resposta de l’enginy 
al virus. Passada la pandèmia, es va fer una exposició 
i els fundadors del projecte van decidir que aquest 
havia de continuar, un projecte en el qual participessin 
diverses entitats: l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, 
Associació TICAnoia, Makers Igualada S.L. i l’Associació 
Disseny Igualada, amb l’objectiu de democratitzar la 
tecnologia en un espai obert a tothom.

La manera de fer-ho és amb la formació (aprenentatge 
teòric i, sobretot, pràctic), la participació de tota 
la ciutadania i la col·laboració amb altres entitats, 
en un espai físic, perfectament equipat, situat a 
l’Ateneu. La robòtica educativa, la tecnologia maker 
(fabricació digital), l’electrònica domèstica (internet 
of things, domòtica), la programació (aplicacions 
mòbils, web), l’art digital (àudio, escultura, vídeo, etc.) i 
l’«allargascència» (antònim d’obsolescència) són alguns 
dels àmbits que es vertebren en les diverses activitats 
continuades, temporals i periòdiques de l’Espai Malla.

Als matins, l’Espai està obert a les escoles amb el 
projecte Precious Plas-tic, on s’ensenya a reutilitzar 
el plàstic. A les tardes, hi ha activitat diària: els dilluns 
amb l’extraescolar de robòtica educativa; els dimarts 
amb xerrades divulgatives sobre disseny i tecnologia; 
els dimecres i divendres amb l’Espai Maker —de lliure 
disposició per a socis de l’Espai Malla com a punt de 
trobada i de treball en els seus projectes—; i els dijous 
amb el club de robòtica. D’altra banda, també tenim el 
taller tecnològic per a famílies del primer dissabte del 
mes, el taller sobre «allargasència» del tercer dissabte 
o el taller d’introducció a la talladora làser de l’últim 
dissabte.

A FORÇA DE PARLAR CATALÀ: Els catalans residents a 
Madrid s’apropaven al Cercle per tal de parlar català, 
poder llegir la premsa catalana, com un casino o 
ateneu. Igualment, la funció integradora de la llengua 
es feia extensiva als soldats catalans que feien la «mili» 
a Madrid, que aprofitaven la seva estada per parlar en 
català.

COMUNICACIONS A SOCIS EN CATALÀ I CASTELLÀ: La web 
i les comunicacions a socis i interessats en les nostres 
activitats es fan bilingües, en català i castellà.

ENSENYAMENT DE CATALÀ:  Al principi es feia a la nostra 
seu amb professors propis i després en col·laboració 
amb Blanquerna, depenent de la Generalitat.

BIBLIOTECA:  Disposem de més de 12.000 volums 
majoritàriament en català.
La primera arribada de llibres ve d’una donació de 
la família d’Eugeni d’Ors (Xènius), nom de la nostra 
biblioteca, i que ha servit, en moments en què internet 
no existia, perquè es popularitzés la literatura catalana 
a Madrid.

CLUB DE LECTURA: Aquesta activitat ha estat molt 
arrelada a casa nostra. Es comenta un llibre en català 
prèviament triat pel director i, si és possible, amb la 
presència de l’autor. Darrerament, aquesta secció 
literària del Cercle ha estat dirigida per l’escriptor i 
periodista Ignasi Riera.

GRUP DE TEATRE SANTIAGO RUSIÑOL - MOSTRA DE 
TEATRE EN CATALÀ: Dirigit per l’actriu professional Núria 
Soler, acull actors amateurs i representa més de trenta 
obres de teatre cada any. Especialment destacable, la 
Mostra de Teatre en català, que s’organitza cada any i 
en què es convida quatre grups de teatre amateurs de 
Catalunya perquè representin les seves obres en català 
a Madrid.

l’aparadorl’aparador
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Autor: Jordi Abelló
Títol: Retrat
Tècnica: Bolígraf sobre llibre

«En aquest dibuix he 
volgut plasmar com 
germinen les idees en 
el cervell. Com irradien 
els pensaments. Com es 
transmeten les idees i 
com arrelen en la realitat. 
Una metàfora de La 
Cumprativa«

Jordi Abelló (Reus, 1970) recorda el 
que li deien a classe i que és el que 
més l’ha marcat: “no dibuixis sobre els 
llibres”. I això precisament ha marcat 
la seva biografia com a dibuixant. Des 
de llavors, dibuixa compulsivament 
sobre tot els llibres. Intentant captar 
un retrat, una expressió, una mirada... 
per entendre la realitat.

La Cumprativa de Llorenç del Penedès 
és una entitat d’energia cultural i de 
lleure. Fundada el 1918, aglutina un 
ampli ventall d’activitats, des de teatre 
amateur a ball de diables, capgrossos, 
puntes de coixí, balls de saló, art 
contemporani, i activitats de natura i 
territori, entre d’altres. Associada a la 
FAC, a l’XTAC i a la Federació de Grups 
Amateurs de Teatre de Catalunya. Creu 
de Sant Jordi 2018.

columna d’opinió a mà alçada

El dia que Xirgu va debutar

Programem la màquina del temps fins a l’última dècada del segle xix, viatgem 
al desaparegut carrer Jaume Giralt del barri de Santa Caterina de Barcelona, on 
els obrers «vivien amuntegats sense veure mai el sol ni gairebé la llum». Així el 
descriu Margarida Xirgu en una entrevista concedida a Josefina Carabias el 1934. 
L’article relata també l’enrenou que es va produir al barri després del debut de 
l’emblemàtica actriu, quan només era una nena, els xafardejos de les veïnes: 
«Com, que què ha fet? És que tu no ho saps?», «Jo, no», «Doncs que va treballar 
ahir a la nit a les comèdies que donen els de l’Ateneu Obrer, i ho va fer com els 
mateixos àngels».

Només amb un grapat curt de pinzellades podem reconstruir l’imaginari i els 
ambients humils que habitava la família de la Xirgu, les estretors i les limitacions. 
No és accessori que el primer pas en la fulgurant carrera d’una de les actrius més 
importants de tots els temps es va fer, precisament, en aquest Ateneu Obrer que 
esmentaven les veïnes, fent el paper de nena en La mort civil de Paolo Giacometti. 
Peret Xirgu, torner de professió i pare de la intèrpret, era assidu a l’Ateneu del 
Districte V. Cas similar el d’Anna Maria Ventura, destacable actriu que ens va 
deixar l’any passat, el debut de la qual es va produir a l’Ateneu Obrer La Fraternitat 
de la Barceloneta, que dirigia el seu pare. Exemples, no ens en faltaran.

L’encomiable paper desenvolupat pels ateneus obrers com a element de cohesió 
social resta fora de qualsevol debat. El teatre va ser una de les seves eines 
principals, motor cultural i educatiu que va permetre a la Xirgu i tants altres 
poder trencar la rigidesa de les fronteres d’una societat classista i desigual. Quan 
va arribar l’obscura dictadura de Franco, a més, tot aquest muscle escènic va 
permetre conservar la nostra tradició perseguida. En el moment en què el català 
i els seus autors van ser desterrats dels escenaris oficials, els nombrosos grups 
de teatre aixoplugats en els ateneus van contribuir a conservar el repertori propi 
i, fins i tot, uns estils interpretatius que s’han preservat gràcies a la pràctica no 
professional. Feina feta, quan desconnectem la màquina del temps, el patrimoni 
compartit llueix com nou.

MANUEL PÉREZ I MUÑOZ
Director de la revista Entreacte i crític d’El Periódico de Catalunya. 
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«EL TEATRE ÉS UN MIRALL 
DE LA SOCIETAT ACTUAL»

Artista tot terreny, Paula Jornet (aka PAVVLA en l’àmbit musical) es va formar 

en reputats centres d’art dramàtic tant de Barcelona com d’Anglaterra, 

però La Unió Santcugatenca va ser la seva primera escola, l’ateneu on va 

començar fent teatre als cinc anys per vèncer la seva timidesa i on la van 

fitxar per fer el seu gran salt al món professional interpretant el paper 

d’Ariadna a la sèrie de TV3 La Riera. 

Paula Jornet

Entrevista a l’actriu, a La Unió Santcugatenca 

Com va començar la teva relació amb La Unió 
Santcugatenca?
Bé, jo soc nascuda a Sant Cugat, i vaig viure aquí fins 
que em vaig independitzar. La meva relació amb La 
Unió va començar ja des de molt petita, amb uns 
cinc anys, quan els meus pares em van apuntar a fer 
teatre aquí, als tallers de teatre de la Sílvia Servan. 
De petita em passava que era molt tímida amb la 
gent, però a la vegada a casa era molt pallassa, així 
que els meus pares van pensar que el teatre seria 
una forma d’obrir-me. Van encertar! Recordo sortir 
el primer dia del teatre amb la sensació de «Oh, m’ha 
encantat! Això és lo meu!», i des de llavors. Van ser 
uns catorze o quinze anys de relació, i al final em vaig 
desapuntar, no per res, sinó perquè vaig anar a viure 
a una altra ciutat.

El teatre va començar com una extraescolar, 
però ràpidament va esdevenir quelcom més, 
inclús a escala personal.
Sí, sí. Al final venia inclús dies que no tenia classe, i 
aquí vaig conèixer moltes amistats, el primer nuvi… 
Tot. Realment el pas per La Unió Santcugatenca va 

ser molt important, tant en l’àmbit personal com en 
el professional, un moment clau. Perquè, de fet, el 
salt al món professional també ve d’aquí. A La Riera 
em van agafar perquè els directors de càsting venien 
molt per aquí, el teatre de La Unió s’havia convertit 
una mica en un referent i, buscant nens per la sèrie, 
em van seleccionar, amb només dotze anys.

Vas acabar fent el salt a l’actuació 
professional. 
Sí. Bé, durant un temps ho vaig estar compaginant. 
Recordo estar treballant ja a la tele fent La Riera  i 
estudiant a Barcelona, i encara venia per aquí. Em va 
costar desprendrem de tot això.

El hobby es va tornar la teva feina. Com has 
viscut el pas al teatre professional? Quines són 
les dificultats que t’has trobat?
La veritat és que gairebé no he notat les parts 
dolentes de fer el salt al món professional, sempre 
he gaudit molt de l’actuació. I sonarà cursi, però 
soc conscient que l’amor a la feina, a l’actuació, 
em ve de l’etapa amateur, de tota la meva època a 

«L’amor a l’actuació em ve de l’etapa amateur, de 
tota la meva època a La Unió Santcugatenca »

parlem-ne

Text: Arnau Sorribes
Fotografies: Toni Galitó
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si el públic al qual vols arribar és el dels joves.

En quins projectes estàs ara mateix? 
D’entrada seguim amb Qui sigui lliure  i La família 
(im)possible, aviat s’aniran anunciant els nous bolos, 
i estrenem La meravellosa família Harwich, que 
començarà al setembre a la Villarroel. Pel que fa a la 
música, de moment res per anunciar, però estic en 
ple procés d’escriptura.

Llegeix l’entrevista 
sencera aquí: 

Mira la vídeo-salutació 
de la Paula Jornet aquí:

forma ideal de generar debat i empatia —interpretes 
i entens com se sent un altre.

I com a jove que ha viscut el món dels 
ateneus, què creus que hauríem de fer per 
atraure els joves a participar i implicar-s’hi? 
He vist que t’has fet un renom a Instagram, 
aquestes noves vies de comunicació poden 
ser interessants per a entitats del món de la 
cultura?
És complicat de dir. El que està clar és que avui en 
dia, i més en el món de la cultura on es mouen tant 
artistes com ateneus, les xarxes són essencials, 
sobretot per motivar els joves. La comunicació ha 
d’estar pensada des del principi per a xarxes: curta 
durada, alt impacte… No sé si m’acaba d’agradar la 
idea, perquè sento que no em fan massa bé algunes 
dinàmiques que trobes a les xarxes socials, però està 
clar que ha de ser el centre, pel que fa a comunicació, 

la Santcugatenca. En certa manera per mi mai ha 
deixat de ser un hobby.

Quines són les diferències més importants 
que destacaries entre fer teatre amateur i fer 
teatre professional?
El més important a tenir en compte és que un dels 
dos no deixa de ser una feina com qualsevol altra. 
El teatre professional implica moltes hores de 
dedicació i una feina diària de dilluns a diumenge. 
En definitiva, molt d’esforç i una gran responsabilitat 
vers el públic. En el teatre amateur, en canvi, hi ha 
menys hores d’assaig, horaris més flexibles… Es 
continua fent una feina increïble, però es va més 
directe a l’actuació, que és la que a mi m’encanta. 
T’avorreixes menys. Per una altra part, el teatre 
amateur eren dos mesos de treball per a un cap de 
setmana de representacions, el que és una pena 
perquè a mi m’encanta sortir a actuar davant el 
públic.

En moltes de les obres en les quals has 
participat podem trobar missatges ideològics 
molt clars. Creus en l’art com quelcom més que 
un entreteniment? T’omple més l’art quan ve 
acompanyat d’aquest factor social?
Gaudir gaudeixo sempre igual, perquè m’encanta 
actuar en general. Sobre el teatre penso que, al cap 
i a la fi, i en essència, no deixa de ser una forma 
d’explicar una història, sigui una amb missatge 
social a reivindicar, una experiència personal que 
doni peu a la reflexió, o una aventura feta per pur 
entreteniment. Totes són vàlides i, en realitat, vulguis 
o no, al final totes tenen la seva moralitat. Passa 
igual amb el cinema, amb les novel·les… En aquest 
cas, que hagi fet aquestes obres no deixa de ser en 
part coincidència, no estic en un punt en què pugui 
anar escollint espectacles, però, en tot cas, sí que 
per mi el teatre té una funció que va més enllà del 
pur entreteniment, perquè és un mirall de la societat 
actual. Que en el teatre es representin problemes 
i conflictes actuals té una funció potencialment 
terapèutica. A vegades, curiosament, veure un 
problema o un conflicte personal representat a dalt 
de l’escenari, en la distància, ajuda a empatitzar i 
veure el conflicte des de noves perspectives, ajuda 
a entendre i respectar. Poder formar part d’aquest 

tipus d’obres amb vessant social és molt enriquidor 
i un honor, més ara i amb aquestes temàtiques que 
necessiten gran visibilitat, com el no binarisme del 
qual parlem a La família (im)possible o la violència 
homòfoba a Qui estigui lliure.

Estem parlant de temes molt delicats. Heu 
rebut algun tipus de crítica per com ho tracteu 
en les vostres obres?
Doncs amb La família (im)possible no m’havia 
passat encara i just l’altre dia m’ho vaig trobar. En 
el col·loqui posterior a l’actuació, una dona ens 
va comentar enfadada que la gent durant l’obra 
estava rient de coses de les quals no s’havia de riure, 
parts que ella vivia de forma molt més dramàtica 
que la resta del públic. L’humor és un tema molt 
personal, i més en una obra que toca aquests temes 
tan delicats. És fantàstic que aquests sentiments i 
contradiccions surtin a debat. 

En la teva música, però, no s’hi troba de forma 
tan evident aquest factor social reivindicatiu. 
Sembla més aviat un espai d’expressió de 
vivències i emocions pròpies. 
Crec que és degut al fet que el meu procés creatiu 
a l’hora de pensar en temes i lletres per a les meves 
cançons és molt íntim. Cap dels dos discos els he 
fet pensant que serien escoltats, no són tant per al 
públic com per a mi mateixa. És com posar música 
a un diari personal. Hi ha alguns temes que inclús 
m’ha fet vergonya cantar durant els bolos. Són temes 
que neixen d’una necessitat d’expressar el que 
porto dins, d’aquí que el factor social no hi sigui tan 
present. No ha estat una cosa pensada, ha sorgit de 
forma natural.

Com creus que es podria traslladar el concepte 
d’art reivindicatiu com a eina social als 
ateneus i les seves activitats?
Em sembla que avui en dia és important generar 
espais segurs de debat per als joves on surtin 
els temes que hem estat mencionant —LGTBI, 
feminisme…—, i, sobretot, on els joves tinguin veu, 
un lloc on puguin ser proactius. En aquest sentit, 
crec que el teatre és una activitat ideal, un exercici 
divertit en si mateix, però també una eina d’expressió 
còmoda —no ets tu, estàs fent un paper— i una 

«Que en el teatre es 
representin conflictes actuals 
té una funció potencialment 
terapèutica »

«En la cultura, 
on es mouen 
tant artistes 
com ateneus, 
les xarxes són 
essencials, 
sobretot per 
motivar els 
joves »
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SEMPRE SÓN 
CASES D’ALGÚ

La història social i íntima de les 

persones succeeix en un lloc concret. 

Els ateneus han estat, són i seran un 

d’aquells llocs amb significació perquè 

recullen el testimoni de generacions 

que es troben i fan una proposta 

concreta a les necessitats de cada 

moment. A diferència dels no-llocs 

(llocs absolutament intercanviables 

per altres, espais perfectament 

transportables i indiferenciats), hi ha 

els espais practicats, com els ateneus. 

Aquestes entitats, però, es troben que 

cal afrontar unes despeses que no 

poden assumir soles. I això les situa 

en una vulnerabilitat preocupant, 

indesitjable i injusta.

Jordi Bordes
Redactor d’El Punt Avui i de Recomana.cat

El Teatre del Casal de Vilafranca és l’únic teatre de fusta de la 
generació del Paral·lel que segueix operatiu (foto: Toni Galitó).
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Els ateneus tenen seu social. És, pràcticament, un dels 
primers objectius de cada entitat. Des de fa dècades. 
I, com que un bon grapat d’entitats responien a una 
demanda civil del municipi o del barri, sovint van ser 
els primers equipaments socials (i també culturals) 
accessibles per a la ciutadania. D’aquell impuls, en 
molts casos de fa més d’un segle, avui emergeixen 
noves necessitats perquè el món de l’ateneisme està 
en constant transformació i perquè les exigències 
urbanístiques, de garanties de conservació de l’edifici 
i les condicions tècniques obliguen a fer revisions 
constants. La seu social és, tradicionalment, un espai 
de trobada i, en moltes ocasions, ha estat un eficaç 
substitutiu a una mancança del municipi (la Manco-
munitat va iniciar el repte d’equipar una àmplia xarxa 
de biblioteques; la Segona República va avançar amb 
alguns instituts escola i no va ser fins al restabliment 
de la democràcia que es va començar a preveure la 
creació d’equipaments escènics culturals d’abast 
públic). El món de les entitats civils manté una relació 
ben diversa i canviant entre els consistoris on tenen 
seu. Són moviments socials i polítics que van des de 
l’ajuda mútua i fructífera a la desconfiança. En aquest 
reportatge, es mostra un ventall ampli de situacions. 
La relació és diversa. Però en totes coincideix un fet 
innegable: la necessitat d’establir lligams construc-
tius i estables entre les entitats civils i els ajunta-
ments. Són imprescindibles. Jaume Sisa canta des 
de fa anys allò de «casa meva és casa vostra». Avui, 

s’insta el síndic a iniciar un procés de mediació per 
superar el conflicte amb l’Administració local.

El Casino del Masnou també pot acabar amb un 
contenciós administratiu. L’entitat, creada el 1875, 
compta amb un edifici modernista (Bé d’Interès Local) 
obra de  Bonaventura Bassegoda i Amigó. El Casino 
disposa d’uns 5.000 m2, dels quals 2.000 correspo-
nen al jardí. L’Ajuntament del Masnou ha iniciat un 
expedient d’expropiació per transformar aquell pati 
en una plaça pública. Des de l’entitat, proposen, en 
canvi, que continuï sent un jardí, tot i que «protegit 
i compartit», matisa el president Joaquim Pera. Un 
altre caire és la reforma del teatre (d’estructura mod-
ernista, però d’estil romànic i neoclàssic, compost 
per una balconada corregida de forma semicircular 

el debat és si hi ha «cases d’algú» (qui manté el seu 
estatus de propietari i a quin cost?).

El cas més paradigmàtic (i preocupant) és el del 
Cercle Bredenc: l’Ajuntament de Breda ha decidit 
adquirir l’edifici, en comptes de fer-ne un de nova 
planta. El que podria ser una demostració de reutil-
ització que afavorís la reforma i manteniment del 
Cercle Bredenc a canvi d’un ús municipal (pactant-ne 
condicions i durada del conveni), ha desembocat 
en una decisió unilateral amb molt poc marge de 
negociació (o cap) per part de la junta de l’ateneu. 
El desembre del 2020, el consistori els va demanar 
la cessió gratuïta de la propietat per convertir-lo 
en un espai públic de titularitat municipal. Davant 
la negativa de la junta, l’Ajuntament va convocar 
una  consulta popular municipal el novembre del 
2021. A les paperetes, es proposava als vilatans si es 
mantenia la relació amb el Cercle Bredenc com fins 
llavors; si s’aconseguia fer-lo de titularitat pública; o 
si es construïa un equipament nou. La participació, 
de només el 27,4% dels votants, va triar l’opció de 
convertir-lo en titularitat pública (408 vots). Però les 
altres dues opcions, que descartaven l’expropiació, 
sumaven 497 vots. El Cercle Bredenc, amb suport de 
l’assessorament jurídic de la Federació d’Ateneus, 
ha presentat una queixa formal al síndic de greuges 
perquè esmeni les irregularitats denunciades, per fer 
prevaldre la qualitat democràtica del procés. També 

sostinguda per unes columnes de ferro colat, i també 
hi ha vitralls policromats a les finestres), que neces-
sita una ajuda pública. La primera partida de la re-
forma s’eleva a 375.000 euros. La Diputació en podria 
aportar fins a 200.000 a través del consistori. El Casino 
està disposat a compensar l’aportació en forma de 
participació de la gestió o de l’ús. De fet, actualment 
l’entitat cedeix les instal·lacions a l’Ajuntament quan 
ho requereix, i també a escoles i entitats de tot tipus. 
Pera també estima que caldria que la Generalitat 
se sumés a la col·laboració de la reforma atenent la 
història del teatre: «Hi van desfilar persones de-
stacades com Pau Casals, Lluís Millet (fundador de 
l’Orfeó, nat al Masnou, on tenia domicili), Enric Gra-
nados (hi va celebrar, juntament amb Conxita Badia, 
el darrer concert a l’Estat abans d’anar als EUA)». El 
president també reivindica el local perquè podria 
esdevenir un teatre dins de l’òrbita barcelonina (des 
del 1905 s’hi van representar òperes, sarsueles i tant 
teatre professional com amateur) i, avui, «està a 25 
minuts en tren de plaça Catalunya», insisteix.

Probablement la sala amb major solera (tot i que tots 
els socis de les diverses entitats se senten la seva amb 
notables mèrits arquitectònics) és el Casal Societat 
La Principal de Vilafranca del Penedès. L’entitat es va 
inaugurar el 1904. Des del 1921 compten amb el local 
actual, dissenyat per l’arquitecte Andreu Audet. Són 
1.000 m2. És l’únic teatre de fusta de la generació del 
Paral·lel que segueix operatiu.  Aquest espai es des-
tina a usos de l’entitat com són les arts escèniques, 
el ball de saló, activitats culturals pròpies i també a 
activitats acollides d’altres entitats de Vilafranca i 
comarca. El gerent de l’entitat, Salvador Casals, con-
sidera que hi ha un bon acord amb l’Ajuntament, amb 
qui disposen d’un conveni que permet al consistori 
fer-ne ús gratuïtament 20 cops l’any: habitualment, el 
consistori hi vehicula demandes d’escoles per finals 
de cursos o nadals. El Casal de Vilafranca, de fet, ja hi 
incorpora accions d’entitats externes, fora del com-
promís municipal. Els convenis es renoven anualment 
i hi van afegint projectes. Recentment, s’ha aprovat 
una aportació de 50.000 euros per al projecte bàsic 
de reforma, que assumirà l’Ajuntament. La rehabilit-
ació té un pressupost de 2 milions. Casals entén que 
caldrà que hi hagi aportacions de totes les adminis-
tracions i també dels socis.

EL MÓN DE LES 
ENTITATS CIVILS 
MANTÉ UNA RELACIÓ 
BEN DIVERSA I 
CANVIANT ENTRE 
ELS CONSISTORIS 
ON TENEN SEU: DES 
DE L’AJUDA MÚTUA 
I FRUCTÍFERA A LA 
DESCONFIANÇA.

Obres de construcció de 
la pista de bàsquet dels 
Lluïsos de Gràcia, any 
1961. La secció de bàsquet 
compta actualment amb 
320 jugadors i jugadores.

Taula comparativa

el reportatge
Entitat Any fundació 

(inauguració local)

m2 
d’equipament

Nom 
arquitecte

Usos relacionats amb 
l’Ajuntament

Ateneu Igualadí 1863  (1878) 4.321 m2 Pau Riera i Galtes Teatre cedit per 100 anys a 
l’Ajuntament. Cinema i demés 
activitats, gestió pròpia

Lluïsos de Gràcia 1885 (2005) 3.000 m2 Víctor Valls Tots els usos són propis

El Casino de Sant 
Andreu de la 
Barca

1926 1.650 m2 Salvador Valeri i 
Pupurull

Tots els usos són propis. Es 
vol compatibilitzar amb usos 
municipals

Casal de 
Vilafranca del 
Penedès

1904 (1921) 1000 m2 Andreu Audet Tots els usos són propis. 
Cessió de 20 dies/any a 
l’Ajuntament

Centre de Lectura 
de Reus

1859 (1916) 3.312 m2 Anton Pàmies Teatre compartit amb 
l’Ajuntament

Orfeó Lleidatà 1861 (2008) 1.731 m2 Josep Maria 
Puigdemasa

Tots els usos són propis

La Cate de 
Figueres

1921 (1935) 2.300 m2 Emili Blanch i 
Roig

Gestió municipal, dret a ús 54 
dies/any per part de l’entitat

Casino del 
Masnou

1875 (1904) 5.014 m2 Bonaventura 
Bassegoda i 
Amigó

Usos propis. Es busca un 
acord de col·laboració amb les 
administracions públiques per 
a un termini de 25 o 50 anys

Cercle Bredenc 1945 (1984) 3.000 m2 - Contracte amb l’Ajuntament 
per a festes majors i altres 
activitats.

El Casino de Sant 
Andreu de la Barca 
no pot competir 
amb el nou 
teatre municipal 
i ha d’adaptar-
se programant 
activitats diferents.
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L’Ateneu Igualadí es remunta al 1863. El local actual 
és del 1878 i el va dibuixar l’arquitecte Pau Riera i 
Galtes. La junta ha signat un acord, per 100 anys, amb 
el qual la gestió del teatre ha passat a ser municipal. 
La contrapartida és que l’Ajuntament els ha donat 
suport en l’habilitació de dues sales de cinema dins 
de l’edifici. «Si no fos per l’Ateneu, a Igualada no hi 
hauria cinema», confirma contundent la presidenta 
Mireia Claret Esteve. Fins fa poc, tenien, fins i tot, una 
escola que recentment ha passat a ser de titularitat 
pública.
 
El local del Centre de Lectura de Reus també és 
centenari. L’entitat es remunta al 1859. Disposen 
d’un espai de 3.312 m2 amb un teatre compartit 
amb l’Ajuntament, però, comenta la gerent Cesca 
Ferran, «el més atractiu de l’entitat és la seva Biblio-
teca patrimonial i la Sala Fortuny, que és una sala 
d’exposicions». Les relacions amb el consistori són, 
«en principi, bones», tot i que no s’està de comen-
tar que «ens agradaria arribar a un acord amb 
l’Ajuntament i la Generalitat per tenir un conveni 
propi que ens permeti mantenir l’edifici. Un dels 
problemes més greus és la part antiga de la casa, que 
necessita reparacions urgents i, amb el nostre pres-
supost, no les podem fer. I  les convocatòries de la 
Generalitat són molt generalistes i és difícil encabir-
s’hi».

Les administracions són imprescindibles per assumir 
el cost d’unes reformes. I, sovint, hi posen, de contra-

Marta Buch, aclareix que a l’espai, per ara, s’hi desen-
volupen només accions de l’entitat: cant coral, teatre 
i activitats esportives. Li agradaria trobar major 
implicació financera per a la reforma de les pistes de 
l’Ajuntament «com a entitat històrica que som».

El Patronat de la Catequística de Figueres, La Cate, 
celebrava l’any passat el seu centenari. Com explica 
el vídeo editat per celebrar aquest aniversari, l’entitat 
va passar per diferents espais fins que en va construir 
un de nova planta el 1935 a càrrec de l’arquitecte 
Emili Blanch i Roig. La Generalitat li va atorgar el 2015 
la categoria de Bé Cultura d’Interès Nacional com a 
exemple d’arquitectura racionalista. Del 1988  al 2006, 
l’entitat va haver de cedir el seu antic teatre a un em-
presari privat per poder absorbir els deutes pendents. 
Des de llavors, gràcies a un conveni municipal, es va 
poder fer la reforma. Des del 2011, any de la primera 
estrena al nou teatre reformat, l’Ajuntament en dispo-
sa per 25 anys. La Cate, tot i així, hi té dret a utilitzar-lo 
54 dies l’any. És un acord que satisfà ambdues parts: 
«Vivim una etapa dolça», reconeix el president, Lluís 
Illa. L’entitat ha mantingut seccions històriques com 

partida, un ús per a 25, 50 o 100 anys. L’arbitrarietat 
sembla màxima. Per a Salvador Casals, la Federació 
d’Ateneus podria ajudar les entitats a presentar 
un projecte coherent a cada municipi: «Saber què 
volen ser i què poden ser: no compta només el pes 
de l’entitat sinó la seva capacitat d’interactuar amb 
la ciutadania», remata el gerent del Casal de Vilaf-
ranca. Cada model ha de preveure quin és el nivell 
de cohabitació entre Ajuntament i societat civil: «Si 
l’escenari es desvincula de l’activitat ateneística, hi 
perd tothom: no ens val convertir-nos en conserges 
d’activitats municipals». Amb un diagnòstic previ, es 
podria reforçar el projecte i eliminar la fragilitat per la 
qual els ajuntaments, en alguns casos, es veuen amb 
el dret d’expropiar uns locals comprats per propi-
etaris, anys enrere, per a gaudi de socis i de la ciutada-
nia en general. Per a Casals, és cabdal que, un cop 
acordats els convenis «la gestió sigui associativa», 
vinculada a l’entitat que la va construir fa dècades.

La Fundació Orfeó Lleidatà es remunta al 1861, però 
tenen un local nou de trinca, estrenat el 2008. El 
director general, Òscar Enrech Baulies, destaca del 
seu local (adreçat a usos culturals que impulsa el 
mateix Orfeó) el disseny de l’edifici, la integració amb 
el patrimoni (la muralla romana), i el sostre acústic 
de la sala de concerts. És un espai emblemàtic de 
la capital que aspira a «continuar col·laborant amb 
l’Ajuntament». També van inaugurar el 2005 un nou 
edifici de 3.000 m2, dissenyat per Víctor Valls, el de 
Lluïsos de Gràcia, una entitat del 1855. La gerent, 

poden ser el teatre, els cineclubs o els escoltes, alhora 
que s’ha obert a entitats com Dniger.cat, Agitart o 
Figueres es MOU, entre moltes altres. Figueres té un 
teatre propi, El Jardí, d’un aforament d’un miler de 
butaques. La cabuda de La Cate, d’unes 300 localitats, 
la converteix en ideal per presentar peces de petit i 
mitjà format, aclareix Illa.

 
La Societat El Casino de Sant Andreu de la Barca 
aspira a sumar-se a la programació municipal. Davant 
de l’oferta que ha emergit d’un equipament nou a la 
població, El Casino vol ressituar-se. L’edifici, de 1926, 
té una superfície de 1.650 m2 útils. La presidenta, 
Carme Lloverol, admet que «nosaltres no podem 
competir ni amb les activitats ni les instal·lacions» 
del nou teatre municipal. La programació d’El Casino 
s’adapta a les dates que queden lliures, i pel que fa 
a altres activitats «intentem fer les que ells no fan». 
Les aproximacions a l’Ajuntament es van produint, 
com  ara, aconseguir «que facin difusió de les nostres 
activitats a través de les seves xarxes socials».

Mireia Claret Esteve, de l’Ateneu Igualadí, considera 
que el que dona vàlua als edificis és, en realitat, «que 
l’entitat és viva tots els dies de l’any». En el seu cas, 
amb unes 20 seccions o entitats generant accions 
contínuament. I és que Sisa ja ho cantava a Qualsevol 
nit pot sortir el sol (després de citar tots els personat-
ges fantàstics dels còmics) que «tan sols, hi faltes tu!».

L’AJUNTAMENT 
DE BREDA HA 

DECIDIT ADQUIRIR 
L’EDIFICI DEL 

CERCLE BREDENC, 
EN COMPTES DE 

FER-NE UN DE NOVA 
PLANTA.

MÀXIMA 
ARBITRARIETAT: LES 
ADMINISTRACIONS 
ASSUMEIXEN 
EL COST DE LES 
REFORMES A CANVI 
D’ÚS PER A 25, 50 O 
100 ANYS. 

L’edifici de La 
Cate de Figueres 
té la categoria 
de Bé Cultural 
d’Interès Nacional 
com a exemple 
d’arquitectura 
racionalista (foto: 
Toni Galitó).

Antic programa del 
Casino de Masnou. 
Enric Granados 
va celebrar allí 
el darrer concert 
abans d’anar als 
Estats Units.

Més de 

edificats

 
120.000m 2  

 
als ateneus

Butaques:  
41.578

Teatres:  
139

Mitjana  
butaques  

per teatre:  
299

   amateur    professional

Teatre 

   amateur    professional

Música  

   amateur    professional

Dansa  

per a adults    familiar

Espectacles 

81% 33% 61% 50,21%19% 67% 39% 49,79%

Programació d’espectacles als ateneus 

Font: anuari FAC 2019

Dades globals dels teatres dels ateneus

Font: anuari FAC 2019
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L’IMPULS DE L’HABITATGE 
SOCIAL DES DEL 
MOVIMENT ASSOCIATIU

Joseba Polanco i Beldarrain
President de COOBERT, SSCL

el reportatgeel reportatge

L’habitatge 

social neix per 

solucionar les 

emergències 

d’habitatge per 

a col·lectius amb 

exclusió social 

i marginalitat 

econòmica.

Escriure sobre l’impuls de l’habitatge social, de 
manera precisa i entenedora, requereix més 
pàgines de les que són raonables per a un escrit 
divulgatiu. En aquest article intentarem fer-ho 
des de l’explicació del projecte que desenvolupem 
a Caldes de Montbui amb la participació del 
moviment associatiu i entitats socials amb 
forma jurídica cooperativa. Expliquem, doncs, un 
projecte que vol ser una eina facilitadora de l’accés 
a l’habitatge des de la perspectiva privada amb 
suport, o no, de l’administració pública en relació 
amb diferents col·lectius que poden ser subjectes 
d’aquest habitatge social. Ens focalitzarem en 
l’experiència que desenvolupem a Caldes de 
Montbui i que volem replicar a l’eix Riera de Caldes 
i Vallès Oriental. 

Podem dir que l’habitatge social és un concepte 
ampli que neix a partir de les necessitats de 
solucionar les emergències d’habitatge per a 
col·lectius amb exclusió social i marginalitat 
econòmica, que inicialment tenen una durada 
d’atenció curta en el temps, que continua amb 
solucions d’habitatge més estables, no definitives, 
mentre les persones ateses en l’emergència 
formen part d’un programa d’inclusió que els 
servirà per adquirir competències necessàries 
per assolir la independència econòmica i social 
per, finalment, aconseguir arribar al que serà 
el seu habitatge definitiu. A partir d’aquesta 
definició generalista podem imaginar una 
diversitat de casuístiques extraordinàries en 
funció dels col·lectius i les possibilitats reals que 
cadascun d’ells tingui per assolir les competències 
necessàries per arribar a la vida independent.

L’aproximació que fem a l’habitatge social és la de 
Caldes de Montbui que, amb divuit mil habitants, 
afronta una situació d’accés a l’habitatge amb 
una problemàtica diversa que afecta els grups 
socials del municipi de diferent manera. Aquesta 
aproximació la fem focalitzant l’actuació sobre els 
col·lectius de persones amb diversitat funcional 
dins d’una comunitat-veïnatge divers i coherent 
amb la composició social del municipi. En aquest 
sentit, impulsem l’accés a l’habitatge a través 

d’una proposta d’habitatge cooperatiu en cessió 
d’ús. És a dir, un accés a l’habitatge entremig de 
la propietat i el lloguer, que suposi una despesa 
assequible per a les famílies amb ingressos 
estables, independentment de les seves capacitats 
econòmiques. Aquesta manera d’accedir a una 
llar, a més, impulsa dinàmiques de creació de vida 
social i comunitat veïnal, alhora que protegeix 
les persones davant la variabilitat dels preus del 
lloguer i de la compra a canvi de crear un parc 
d’habitatges fora de l’especulació. 

A Caldes de Montbui, el projecte neix ja fa 
uns anys, quan diverses entitats socials de 
Caldes de Montbui i Santa Eulàlia de Ronçana 
vam reflexionar sobre les dificultats d’accés a 
l’habitatge que teníem al nostre entorn i vam 
considerar que hi podíem intervenir. El fet 
que dins del grup hi hagués una cooperativa 
formada per persones amb diversitat funcional 
i familiars de primer i segon grau que ofereix 

opinióopinió



34 35opinióopinió

serveis a la dependència, ens posa davant el 
repte d’aconseguir una resposta d’habitatge 
per a aquestes persones amb l’objectiu d’assolir 
el més alt grau de vida independent possible 
dins la societat. A partir d’aquest col·lectiu, la 
resta de persones que s’incorporin al projecte 
formaran part de la diversitat social que trobem 
en qualsevol municipi pel que fa a persones 
grans, joves en emancipació i famílies amb 
diversitat de patrons. Aquesta diversitat fa que el 
concepte ‘habitatge social’, des de la perspectiva 
exclusivament econòmica, no es considera per a 
la totalitat de les famílies que formen part de cada 
cooperativa, sinó que es persegueix la convivència 
de famílies diverses socialment, físicament i 
econòmicament, amb un esforç important per 
protegir l’habitatge de l’especulació. 

Per impulsar les cooperatives d’habitatge en 
cessió d’ús hem creat una cooperativa de segon 
grau, COOBERT, formada exclusivament per 
entitats socials sense ànim de lucre, que és la 
clau del sistema. Aquesta entitat protegeix els 
grups que formen la cooperativa d’habitatges 
per recolzar-los allà on sigui necessari: fomenta 
la creació del grup, el recolza en l’àmbit jurídic, 
en el de dinamització i cohesió, en l’econòmic, 
en l’arquitectònic, etc. COOBERT és l’eina 
d’enfortiment de la cooperativa d’habitatges en 
cessió d’ús que la complementa i enforteix on 
aquesta pot tenir mancances, empoderant-la 
sense mai substituir-la. Des d’aquest suport, 
acompanya el grup per aconseguir les fites que 
es proposi, en els moments inicials i al llarg de la 
vida del projecte, si així ho demana la cooperativa 
d’habitatges.

Com hem creat aquesta entitat? Ho hem fet des 
de la nostra realitat de ser moviment associatiu a 
Caldes de Montbui. Els integrants del projecte som 
entitats profundament arrelades al territori i amb 
patrimoni i coneixements en els diferents àmbits 
que es necessiten per donar resposta a aquests 
projectes d’habitatge. Coneixem en profunditat 
l’àmbit associatiu i cultural, així com l’àmbit jurídic 
i econòmic del cooperativisme.

una mercaderia i el volem treure de l’especulació 
i, finalment, volem que l’habitatge mantingui el 
seu vessant de ser un element d’estalvi personal 
al llarg de la vida per fer front a les diverses 
situacions que en aquests temps han d’afrontar les 
persones. Volem que la cooperativa d’habitatges 
en cessió d’ús permeti a les persones tenir la 
seguretat que ningú els farà fora de l’habitatge, 
però que alhora els permeti canviar d’habitatge si 
ho necessiten. El fet que COOBERT impulsi diverses 
cooperatives de cessió d’ús ha de permetre que 
les persones trobin en elles la resposta a la seva 
necessitat d’habitatge i, en cas contrari, puguin 
fer-ho i accedir dins del mateix sistema cooperatiu 
d’habitatge en cessió d’ús. 

L’habitatge en cessió d’ús que impulsem consisteix 
que l’edifici es construeix sobre un terreny que la 
cooperativa d’habitatges gaudirà durant un temps. 
La cooperativa té el dret de superfície del terreny, 

En formem part, per una banda, directament 
vinculat al moviment associatiu, l’Ateneu Centre 
Democràtic i Progressista, per l’altra, un moviment 
social vinculat al consum, com és el cas de la 
cooperativa de consumidors i usuaris Cooperativa 
70 i, finalment, un moviment social sectorial 
focalitzat a l’atenció a les persones amb diversitat 
funcional, com és la cooperativa Apindep Ronçana, 
que alhora és també cooperativa de consumidors 
i usuaris. 

Les tres entitats hem creat COOBERT amb un 
significat concret: l’arrel del cooperativisme 
i un sentit de ser el paraigua que impulsa els 
diferents projectes d’habitatge, els quals també 
es configuren com a cooperativa. La primera 
experiència que hem impulsat és la cooperativa 
d’habitatges en cessió d’ús MATÍS CALDERÍ, SCCL. 
Aquest projecte és, doncs, el resultat de diversos 
anhels. Per una banda, volem contribuir al fet que 
les persones tinguin més fàcil l’accés a l’habitatge, 
generant comunitat entre col·lectius diversos 
amb la diversitat que existeix al municipi. La 
voluntat també és que l’habitatge no esdevingui 

habitualment al llarg de 75-99 anys, que finalitzat 
aquest temps el terreny torna al seu propietari 
amb tots els elements que s’hi han construït. Així 
doncs, qui hagi cedit el dret de superfície d’un 
terreny recuperarà un terreny i un edifici, fet que 
impedeix l’especulació amb l’habitatge. 

Més enllà de respondre a les necessitats de 
l’entorn territorial i social volem també que el 
nostre exemple d’agrupar entitats socials de 
diferents característiques serveixi per activar 
altres entitats socials cooperatives i associacions 
del moviment associatiu arrelades al seu respectiu 
territori, com una mostra que la societat civil posa 
en marxa en cada moment les eines que necessita 
per donar resposta a les necessitats, mobilitzant 
les fortaleses i capacitats que cada territori 
disposa.

L’habitatge 

cooperatiu en 

cessió d’ús és una 

fórmula entremig 

de la propietat 

i el lloguer 

que suposa 

una despesa 

assequible

La voluntat és 

que l’habitatge 

no esdevingui 

una mercaderia 

i el volem treure 

de l’especulació
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La investigació sol ser el primer punt de 
conflicte quan es porten reclamacions 
a l’administració; però la investigació 
d’aquest tema no és gens senzilla i falta 
suport administratiu per realitzar-la.

Joan Puig: Clar. Això és un problema, 
perquè ells ja saben que moltes coses 
són difícils de demostrar amb una 
claredat com la que requereixen els 
processos administratius actuals. Si jo 
els porto uns estatuts de la cooperativa 
que diuen que «en cas de liquidació, 
els béns passen a nom de La Casa del 
Poble», quin problema hi ha per executar 
el retorn? Doncs no hi ha hagut manera. 
I, en referència a la investigació, és 
important destacar que l’espoli no es 
limita als edificis, també es va perdre 
molt de material: llibres, papers, actes, 
mobles, obres d’art… En alguns casos, 
s’han anat recuperant coses, amagades 
per socis o saquejades per quadres locals 
del règim i que la família en fa el retorn 
anys després, però complica molt la 
investigació.

Daniel Gasparin: A nosaltres també ens 
manquen moltíssims documents. Molta 
cosa es va perdre, destruïda o saquejada 
pels franquistes o, inclús, pels mateixos 
socis intentant evitar la repressió, i fer el 
seguiment fins on es troben actualment 
aquests documents ha estat molt difícil. 
Tenim coses, però molt poques.

Jordi Albaladejo: A l’Orfeó, l’espoli de 
material va ser també molt destacable. I, 
de fet, com tants altres ateneus, ja en va 
patir un primer assaig durant la dictadura 
de Primo de Rivera, quan va estar durant 
sis anys clausurat. Després, amb la 
Guerra Civil i l’espoli, quedarà de nou 
tancat i no obrirà fins a l’any 1948, amb 
una junta renovada pels nous temps, 
més conservadora, ben vista, amb alguns 
antics membres de La Lliga readaptats 

a la nova situació. Aviat es comencen 
a recuperar moltes de les partitures 
espoliades, materials administratius, del 
bar, del teatre… D’aquí s’havien arribat a 
endur inclús les fustes del terra. Hi ha una 
dimensió de repressió física —presons, 
afusellaments…—, però també existeix 
aquesta repressió econòmica que no 
s’ha pogut quantificar mai del tot, en 
gran part, precisament, perquè és molt 
difícil accedir a les dades d’inventariat. 
Això, a les entitats, les va desballestar 
absolutament.

Jordi Lloberes: I la funció social que 
fèiem, que ja no tornarà. Les escoles 
d’arts i oficis, les biblioteques… tot això 
perdut durant anys és un dany cultural 
enorme. Nosaltres teníem un equip de 
futbol sala, el teatre, un club ciclista, 
el cine, la biblioteca popular, l’escola 
nocturna per a treballadors… Tot això, 
que era un avenç per a la societat, que 
l’estructurava, no es pot quantificar en 
diners. Això s’ha perdut i costa molt de 
recuperar. Nosaltres ara no podem fer 
el mateix que fèiem abans, ho intentem, 
però no és el mateix.

JP: El problema amb tot això és que 
s’arriba molt tard. Són ja quaranta anys 
de democràcia, la gent va morint, els 
lligams es trenquen… I això quan s’ha 
pogut tornar a funcionar. La memòria 
d’aquesta gent dels ateneus de preguerra 
també s’ha perdut en molts casos. 
Nosaltres vam fer un projecte de xerrades 
gravades amb ells, preguntant per 
anècdotes, però, tot i això, costava molt 
que parlessin, que t’expliquessin, perquè 
la repressió va ser tan dura i a un nivell 
tan íntim —atacant i destruint aquell 
espai propi de lleure i sociabilitat— que 
molts cops preferien guardar-se coses per 
a ells, coses que ara ja s’han perdut per 
sempre i que mai sabrem.

«CAP GOVERN HA TOMBAT 
LES LLEIS FRANQUISTES 
DE LA REQUISA»

La recerca i posterior retorn dels béns espoliats pel franquisme és un dels projectes 

estratègics de la Federació d’Ateneus. Aquest és un tema que, malgrat ve de lluny, 

és més vigent que mai perquè, quaranta-cinc anys després de la fi oficial del 

règim dictatorial, molts dels ateneus segueixen sense poder recuperar el que és 

legítimament seu. Per això, volem posar en comú les idees i inquietuds de les entitats 

afectades. Ens citem a l’Orfeó Badaloní amb una petita representació dels ateneus 

espoliats: Daniel Gasparin (Centre Cultural Els Catalanistes de Sant Andreu), Jordi 

Lloberes (Centre Obrer Instructiu d’Unió Republicana de Cervera), Joan Puig (Casa del 

Poble de Blanes) i Jordi Albaladejo (Orfeó Badaloní).

Debat sobre el retorn dels béns espoliats pel franquisme als ateneus

Text: Arnau Sorribes
Fotografies: Toni Galitó
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Jordi Albaladejo:  

«La repressió econòmica no 

s’ha pogut quantificar mai 

del tot, en gran part perquè 

és molt difícil accedir a les 

dades d’inventariat»

Daniel Gasparin: 

«Vam descobrir un soterrani 

immens, un espai d’horrors i 

memòria oblidat, on s’havia 

castigat les dones per crims 

propis o dels marits»

Joan Puig:

«La repressió a la gent dels 

ateneus va ser tan dura i 

a un nivell tan íntim que 

molts cops preferien no 

parlar-ne i guardar-se els 

records»
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Daniel Gasparin: 

«No hi ha hagut un procés 

com l’alemany, que va 

suposar un punt i a part; 

aquesta voluntat de trencar 

no existeix en els partits 

espanyols actuals»

Jordi Albaladejo:

«Hem de fer força entre 

tots per tal de buscar la 

recuperació o, si més no, 

posar el tema sobre la taula 

de l’actualitat»

Jordi Lloberes:  

«Cal situar el tema de 

l’espoli en l’agenda política 

dels partits catalans 

perquè, a l’hora de formar 

govern a Madrid, sigui un 

punt a tocar»

DG: Certament, hi ha coneixements que 
es perden. En el Centre hi havia una 
escala tabú, perquè en aquella època 
el president encara era un d’ells, un 
exrequetè, i sempre deia: «L’escala res, 
l’escala res, d’aquí cap avall res». Quan 
aquest home va marxar, vam voler 
aprofitar l’espai per a altres activitats i hi 
vam instal·lar els equips de busseig. Un 
dia ens va caure per accident una de les 
bombones a terra, obrint un forat, i vam 
descobrir un soterrani immens. Aviat 
vam veure que allò era un espai que els 
franquistes havien utilitzat per rapar 
les dones no afins al règim —encara hi 
havia cabells per terra— i on se les havia 
castigat de diferents formes pels crims 
propis o dels marits. Un pis immens que 
vam descobrir per casualitat, un espai 
d’horrors i memòria oblidat.

Per què cal continuar reclamant 
el retorn dels béns espoliats pel 
franquisme? Com pot repercutir als 
vostres ateneus el fet de recuperar els 
espais i recursos?

JL: Nosaltres l’objectiu el tenim claríssim. 
Si tinguéssim un edifici i un bar en 
condicions, podent sufragar molt millor 
les despeses, el nostre objectiu és el 
d’esdevenir el centre cultural del poble. 
Tenim la sort de comptar amb molt 
de jovent, i molt actius pel que fa a 
implicació, ajudant l’entitat. La seguretat 

un retorn, que almenys això doni peu a 
algun tipus d’actuació quant a memòria, 
ni que sigui una petita placa on s’expliqui 
de qui era allò i com es va perdre. 

DG: Clar, és molt difícil recuperar, però 
almenys que ens diguin: «Això era 
vostre, ho reconeixem». Ni que sigui 
això, reconeixement i memòria. Deixar 
constància és important, hem estat un 
moviment clau per a Catalunya. I si, a més 
a més, es pot buscar alguna compensació, 
doncs millor. 

Tenint en compte que els béns espoliats 
als ateneus es troben actualment en 
situacions molt diferents, creieu que 
s’ha de buscar una fórmula específica 
per a cada cas o es pot trobar una 
solució política conjunta?

JP: Solucions n’hi poden haver moltes, 
sempre que hi hagi voluntat política. 
El problema que ens trobem és que, 
a Espanya, governi qui governi, ningú 
està disposat a fer el que toca fer. A més, 
ens trobem amb la dificultat afegida 
que l’espoli al moviment associatiu és 
molt característic dels Països Catalans, 
i sobretot de Catalunya, on hi havia un 
fort moviment obrer i republicà que el va 
poder promocionar. És difícil que des del 
Govern espanyol hi hagi un incentiu prou 
gran i global per encarar el tema. 

DG: El franquisme segueix en el poder a 
través de la via legal. No hi ha hagut un 
procés com l’alemany, per exemple, que, 
amb tots els seus dèficits, va suposar un 
punt i a part. Aquesta voluntat de trencar 
no existeix en els partits espanyols 
actuals.

JA: Obrir el meló, potser per les 
circumstàncies dels vuitanta, no es va 

d’un espai on muntar un projecte amb 
continuïtat ens agradaria molt. Per 
no parlar del que podríem fer de més, 
destinant recursos a noves activitats per 
dinamitzar la ciutat.

JP: Nosaltres, exactament el mateix i, de 
fet, ja ho hem estat fent, però sempre 
amb la soga al coll pels deutes a retornar 
arran de les rehabilitacions de l’edifici. 
Això ens dificulta molt el treball del dia 
a dia, perquè són recursos que podríem 
destinar a adaptar-nos a les noves 
realitats en l’àmbit tecnològic, a fer més 
activitats. Clar, tot això són diners. I és 
que, ni que fos un reconeixement en 
termes de memòria, em semblaria positiu 
com a objectiu. Un reconeixement a un 
moviment sociocultural tan potent, un 
moviment popular que va ser vertebrador 
de la societat catalana.

JA: Hi ha una cultura popular que cal 
reivindicar i dignificar. Estem parlant 
d’entitats centenàries que s’han 
passat la meitat del seu temps de vida 
clausurades per règims totalitaris, 

fer, s’ha anat allargant, i cada cop és més 
complicat.

JP: Certament, en democràcia no hi ha 
hagut cap govern que hagi tombat les 
lleis franquistes de la requisa, cosa que et 
talla la majoria de vies judicials. El marc 
jurídic construït per justificar l’espoli 
encara és vigent i aquesta és una de les 
més grans vergonyes del nostre sistema 
actual. És un tema polític. El que s’hauria 
de fer, ni que sigui per tema moral, és 
anar a Europa via judicial. Ens emparen 
declaracions de l’ONU i una condemna 
en aquest sentit a l’Estat seria un bon toc 
d’atenció.

JL: El valor del retorn per l’Estat és 
enorme si ha de compensar tots els béns 
espoliats, això cap govern, ni de dretes 
ni d’esquerres, ho voldrà assumir mai, 
així que veig positiu pensar en instàncies 
superiors. En l’àmbit de Catalunya, però, 

en guerra, ocupades i espoliades. En 
definitiva, vivint una brutal repressió per 
les seves idees i valors. Tota una sèrie de 
bastons a les rodes que indiquen aquesta 
animadversió a una xarxa de cultura 
popular, d’esbarjo i de cultura cívica, 
que, en definitiva, buscava educar la 
societat en uns valors i amb sentit crític 
avui encara molt vigents. Hem de fer 
força entre tots, una xarxa de solidaritat 
i dignificació, per tal de buscar la 
recuperació o, si més no, per poder posar 
el tema sobre la taula de l’actualitat.

JP: Que se sàpiga. Que surti tot. L’últim 
dels nostres tres edificis afegeix un 
nou grau de complexitat al retorn. Era 
un forn de pa de la cooperativa que va 
acabar comprant la Creu Roja en època 
franquista, una compra legal, però feta 
sobre una requisa violenta i il·legal 
prèvia. En ser una entitat de caràcter 
benèfic i humanitari, hem decidit 
enviar una carta a la seu de Creu Roja 
Internacional —també a l’espanyola 
i catalana— perquè, com a mínim, 
n’estiguin informats. I així, si no hi ha 
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Jordi Lloberes: 

«La Federació pot ser un 

molt bon aglutinador per 

posar en contacte entitats 

que han patit situacions 

similars o que inclús no en 

són conscients»

Joan Puig:

«El marc jurídic construït 

per justificar l’espoli encara 

és vigent i aquesta és una 

de les més grans vergonyes 

del nostre sistema actual»

on se suposa que la voluntat política 
sí que hi és, sí que veig més greu que 
aquest retorn no s’hagi produït. S’hauria 
de situar el tema de l’espoli de tal forma 
en l’agenda política dels partits catalans, 
que, a l’hora de formar govern a Madrid, 
sigui un punt a tocar. Això també és 
voluntat, voluntat dels partits catalans.

JP: Jo crec que aquí l’eina clau és la 
Federació d’Ateneus, un aglutinador de 
demandes dels ateneus espoliats per 
fer pressió, d’entrada, a la Generalitat de 
Catalunya. Que, des de l’administració, 
facin un esforç, en primer lloc, pel retorn 
de les coses que ja té en possessió i 
que segurament ja pot retornar; obrir 
ajudes per a totes les inversions i 
reparacions necessàries en els edificis 
recuperats; introduir el retorn i el 
reconeixement en les agendes polítiques 
a l’hora de negociar amb el govern de 
Madrid; i, finalment, engegar projectes 
d’investigació i memòria en record de la 
feina social i cultural que van fer i que 
encara fan aquestes entitats per a la 
societat catalana.

JL: La Federació pot ser un molt bon 
aglutinador, una forma de fer xarxa i de 
posar en contacte moltes entitats que 
han patit situacions similars o que inclús 
no en són conscients. Cal organitzar-se 
per poder fer força.

JP: A més a més, jo crec que ara és un bon 
moment per fer pressió i per aconseguir 

resposta de la Generalitat. Projectes com 
el de l’estudi i llibre de la Neus Moran o 
l’exposició itinerant al llarg del territori 
són eines útils de pressió també, formes 
de donar a conèixer aquesta realitat i 
vendre el projecte a la Generalitat, que 
vegin la importància i la dimensió del 
problema. 

DG: Sí. És que aquest és el camí. La 
Federació ha de funcionar com a 
interlocutora. Un ambaixador davant de 
l’administració i una forma d’aglutinar els 
diferents ateneus, que, alhora, fem ressò 
en els nostres associats. Cadascun de 
nosaltres per separat no farem mai res.

JA: La força que tenim cadascú en el 
seu municipi és molt important, però 
el que en el seu moment va donar valor 
al moviment va ser, precisament, el fet 
de ser una xarxa que funcionava dins 
unes dinàmiques i valors similars. En 
el seu moment, aquest agermanament 
entre pobles i entre entitats va ser el 
que va donar força als ateneus, un poder 
de mobilització enorme. Traslladat 
a l’actualitat, la millor representació 
d’aquesta xarxa podria ser la mateixa 
Federació. Aquesta organització pot 
ser molt útil de cara a les altes esferes 
polítiques, però, a més a més, també ens 
pot donar eines per treballar de cara 
a la base, per aconseguir que aquesta 

informació arribi al màxim de gent 
possible. 

JL: Nosaltres, quan hem intentat fer 
això per separat, ens hem trobat que no 
sabíem a qui acudir o preguntar. Crec que 
la Federació també hauria de tenir un 
equip —i recentment hi està treballant 
amb Pep Cruanyes i Daniel Laspra— 
format i pensat per a això, perquè algú 
que entri nou a una entitat i que no 
en tingui ni idea es pugui adreçar a la 
Federació i tingui guia i suport.

Aquí trobaràs més temes tractats en el 
debat, així com vídeos dels quatre ponents:

Els Jocs Florals al nou mil·lenni

Som lluny d’aquells primers Jocs Florals que tant van significar 
per a la llengua catalana. La tradició reinventada al segle XIX ha 
persistit —no sense entrebancs— amb diferents formes i propòsits: 
aquells Jocs Florals que havia de sufragar l’Ajuntament de Barcelona 
i «havien de fer-se en català, o no fer-se» (Antoni de Bofarull, Discurs 
d’inauguració, 1859), s’han reconvertit en una Setmana de la Poesia 
que dura quasi un mes. Però, més enllà de la mateixa institució, cada 
primavera, al voltant de Sant Jordi, rebroten festivals de poesia i 
concursos literaris arreu del territori. Molts d’aquests, fomentats 
per entitats adherides a la FAC, altres acollits en els locals de la XTAC; 
alguns d’aquests certàmens gaudeixen d’un fort reconeixement. Són 
els brots verds que cal mimar i fer créixer en uns moments difícils.

A la nostra societat líquida, flueix un corrent dominant d’imatges 
que sembla arrossegar la llengua per viratges escabrosos. La 
modernitat líquida sembla voler liquar també les identitats. Però 
allò que és popular té a veure amb la cultura ateneística. La defensa 
d’espais on la paraula és el centre, esdevé una trinxera fonamental. 
La paraula ben dita, més enllà de les diferents parles i dels múltiples 
registres, ha de gaudir de plataformes de tota mena. Les possibilitats 
que ofereixen les TIC han obert l’espectre a concursos de vídeo 
poemes, podcast, etc., noves formes d’expressió que van quallant 
en les darreres convocatòries de centres, círcols i ateneus. En tant 
que representants de la societat civil, les associacions i entitats que 
formen part de la Federació d’Ateneus de Catalunya constitueixen 
un camp obert a la participació de tothom. Les seves estructures 
de funcionament s’allunyen de la rigidesa institucional i prenen un 
sentit més col·laboratiu, contrapunt necessari a l’individualisme 
dominant. D’altra banda, el fet de no estar presidits per la tirania 
del rendiment, dona llum verda a l’experimentació en tota mena de 
formes artístiques. Vi novell en botes velles!

IOLANDA G. MADARIAGA
Docent i crítica d’arts escèniques
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Cesca Domènech,  directora general d’Acció Cívica i Comunitària, explica las tasca de la direcció 

general, quan tot just s’ha d’aprovar la nova llei d’associacionisme, que reconeixerà la realitat 

de les entitats i facilitarà les relacions burocràtiques d’aquestes amb el Govern.

«EL VOLUNTARIAT FORMA PART 
DEL NOSTRE ADN DE PAÍS»

Quins estan sent els principals reptes a la 
Direcció General?
Per una banda, l’acció comunitària que fem des de la 
Generalitat, els ens locals i les entitats; una xarxa de 
suport a les persones perquè no caiguin en l’exclusió 
social. Aquesta xarxa d’acompanyament la duem 
a terme des de fa més de 40 anys, i ara està fent un 
canvi d’enfocament cap a una política social més 
comunitària. 
Per una altra, treballem en relació amb el foment de 
l’associacionisme i el voluntariat. Una tasca prioritària 
per al Govern, perquè Catalunya és el que és gràcies 
al seu teixit associatiu, que en molts moments de la 
història ha estat puntal. És innegable que el voluntariat 
forma part del nostre ADN de país. 

En quines accions concretes es tradueix aquest 
foment de l’associacionisme?
Principalment, treballem en la línia econòmica. Totes 
les subvencions que tenim ens permeten ajudar les 
entitats a desenvolupar certs projectes, ja siguin de 
l’àmbit veïnal, de l’acció comunitària o del poble gitano, 
que és una altra de les competències que tenim. 
Durant els darrers cinc anys també hem estat treballant 
en la llei de foment de l’associacionisme, que es troba 
en procés de tramitació parlamentària, i s’ha fet 
amb la col·laboració del Consell de l’Associacionisme 
i Voluntariat de Catalunya, en el qual la Federació 
d’Ateneus està representada. Esperem que aquesta 
llei endreci la política que hem de fer des de les 
institucions per promocionar les entitats i acompanyar-
les en la seva acció.

Què més en podem esperar d’aquesta llei des 
dels ateneus?
La llei permetrà als ens locals, ajuntaments i consells 
comarcals disposar de recursos i una mirada concreta 
a l’hora de donar suport a les entitats. Ens pot ajudar, 
també, a facilitar i simplificar la relació que tenen les 
entitats amb l’Administració, especialment pel que fa a 
la sol·licitud de les subvencions, una tasca molt ingrata, 
sobretot per a entitats petites. 
També estem treballant en l’avançament cap a 
una finestra única; un únic canal de relació de tots 
els departaments de la Generalitat amb totes les 
entitats. Som molt conscients que aquestes es porten 

majoritàriament des del voluntariat, i tot el que els 
puguem retirar d’impacte de la tasca burocràtica 
ajudarà a millorar la seva actuació.

Des de la teva perspectiva, ateneus i 
equipaments cívics públics podem conviure en 
harmonia?
I tant! Des de la nostra xarxa creiem que l’acció 
comunitària vol dir col·laborar de manera conjunta. 
Quan programem activitats, intentem asseure’ns 
per fer-ho amb tots els equipaments, públics i 
privats, perquè no podem competir entre nosaltres. 
Si col·laborem, durem a terme una bona acció 
comunitària i aconseguirem que hi hagi una oferta per 
a tothom i ningú quedi fora.

Tot just hem engegat la segona edició de l’«Amen 
Sam». Com rebeu aquesta iniciativa sumada a les 
vostres accions en favor del poble gitano?
L’any passat vaig ser a La Lira, a la inauguració de la 
primera edició. Va ser molt interessant i vam poder 
visitar l’exposició del Porrajmos. Realment és molt 
interessant, perquè és una col·laboració de dos àmbits 
que potser no s’havien mirat mai de cara. El poble 
gitano fa més de 600 anys que és a Catalunya, i hi ha 
moltes coses del nostre dia a dia que, no ho sabem, 
però provenen de la cultura gitana o del caló. Crec que 
és bo que ho coneguem i formi part de la nostra cultura 
de manera conscient.

De quines altres maneres consideres que els 
ateneus i la Direcció General podem treballar 
conjuntament?
La veritat és que amb la Federació ens veiem sovint. 
Sou una entitat molt activa i oberta a qualsevol 
projecte que se us presenti, i pel que fa al fet de fer 
aflorar una cultura que acompanyi les persones 
amb una vocació social, sempre trobarem espais de 
col·laboració.

en clau políticaen clau política

Text i fotografia: Sílvia Espinach

Llegeix l’entrevista sencera aquí

Entrevista realitzada a l’Associació Cultural Centre l’Amistat de Premià de Mar
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LA FAC PRESENTA 
L’EXPOSICIÓ «SOM ATENEUS»
La Federació d’Ateneus ha produït 
l’exposició «Som Ateneus», un 
recull de la història, l’organització 
i els valors de l’associacionisme, 
representat en 18 cubs de cartró 
plens de fotografies, activitats, fets 
històrics, anècdotes i curiositats. 
El format en cubs permet que cada 
exposició posi en valor les parts que 
més s’adeqüin a la realitat de cada 
ateneu que el programi al seu espai.

CONTINUA LA INVESTIGACIÓ 
SOBRE L’ESPOLI FRANQUISTA
Després de la publicació del llibre 
L’espoli franquista dels ateneus 
catalans (1939-1984) de la historiadora 
Neus Moran, la FAC segueix la 
investigació dels ateneus espoliats amb 
una nova recerca d’ateneus afectats. La 
Comissió pel Retorn dels Béns Espoliats 
pel Franquisme és el grup de treball que 
coordina i promou la investigació i les 
activitats entorn del projecte.

NOU PROGRAMA DE GESTIÓ 
D’ENTITATS
Des dels Serveis informàtics de la 
Federació d’Ateneus (SiFAC) s’ha 
desenvolupat l’aplicatiu de gestió 
d’entitats, un programa que neix 
amb l’objectiu d’oferir a als ateneus 
la capacitat d’administrar tots els 
aspectes de l’entitat des d’una sola 
plataforma. La primera versió d’aquest 
programa permet gestionar altes i 
baixes, controlar pagaments de quotes i 
ingressos, i reservar espais.

CATORZE ATENEUS ACULLEN LA 2a EDICIÓ DEL 
CICLE SOBRE CULTURA GITANA «AMEN SAM» 

Després de l’èxit de la primera edició de l«Amen Sam », amb 
11 ateneus participants i gairebé 1.000 persones assistents, 
aquest 2022 la Federació d’Ateneus torna a apropar la cultura 
gitana als ateneus. Enguany, catorze entitats acolliran el 
projecte entre els mesos d’abril i novembre, amb més de 
50 activitats, com concerts, tallers de percussió flamenca, 
de rumba catalana i de cuina; una exposició, un cinefòrum 
i una xerrada sobre Porrajmos (l’holocaust gitano). Una 
novetat d’enguany és l’organització de xerrades, tallers i una 
exposició sobre la dona gitana i feminisme romaní. La FAC 
organitza aquest projecte comunitari amb la col·laboració 
de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya i el 
Departament de Drets Socials de la Generalitat.

publicitatpublicitatnotes d’actualitat
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ARENYS DE MAR 
Arribats de Canet pel camí que ressegueix la costa tocant la platja, arribem a 
l’entrada del port d’Arenys de Mar per la banda nord. El president de l’Ateneu 
Arenyenc, Lluís Montmany, ens explica els principals atractius del municipi. 
Començarem pel “Calvari”, que ha esdevingut la imatge típica del port i 
seguirem per la Riera, columna vertebral i eix principal de la vila.

ARENYS DE MUNT 
Si seguim riera amunt, deixarem Arenys de Mar per endinsar-nos en la vila 
d’Arenys de Munt. La Dolors Salvà, secretària del Centre, ens guia pels seus 
racons i les seves places. Acabarem a la Creu de Canet, lloc molt freqüentat pels 
veïns d’Arenys de Munt i des d’on es poden admirar les vistes espectaculars de 
part de la comarca del Maresme.

DESTACATS
Aires «espriuencs» a dojo. El poeta Salvador Espriu, de 
família arenyenca molt vinculada a la vila, hi va passar gran 
part de la seva vida i, fins i tot, va voler ser-hi enterrat. Amb 
el nom de Sinera, va mitificar i immortalitzar Arenys de 
Mar. El president de l’Ateneu Arenyenc recomana una nova 
visita a la vila per gaudir exclusivament de l’itinerari Espriu, 
centrat en la seva figura. Centre de Documentació i Estudi 
Salvador Espriu: 93 795 99 28 - cespriu@arenysdemar.cat

Benvinguts a l’Ateneu Arenyenc! Passant pel pas 
subterrani sota la carretera nacional i enfilant el passeig de 
Mar, trobem l’Ateneu Arenyenc, fundat l’any 1884, quan un 
grup d’amics que habitualment es reunien al Cafè d’en Flos, 
van decidir crear un ateneu. Van començar organitzant 
vetllades literàries, artístiques i científiques i l’any següent, 
el 1885, van establir els pilars bàsics de l’entitat, celebrant 
el primer certamen literari i situant l’Ateneu com a referent 
cultural de la vila. Actualment, l’entitat destaca, entre altres 
coses, per la seva tasca educativa i una oferta formativa 
àmplia, que es remunta al 1886, data en què es van impartir 
els primers cursos per a obrers. No dubteu en posar-vos-hi 
en contacte per visitar-lo: ateneuarenyenc.wordpress.com - 
ateneu@arenyautes.cat - 937 958 336

DESTACATS
Etsuro Sotoo i el Monument a la Puntaire. Arenys de Munt 
és poble de puntes i blondes. Per homenatjar les puntaires, 
el 2003 es va inaugurar el Monument a la Puntaire, obra del 
reconegut escultor japonès, Etsuro Sotoo, convilatà durant 
anys d’Arenys de Munt i creador de moltes de les figures de 
la façana del Naixement del temple de la Sagrada Família de 
Barcelona. Les peces de la figura es van fer a la Xina i es van 
traslladar i muntar a la plaça de Catalunya d’Arenys de Munt.

El Centre, l’ateneu d’Arenys de Munt. Fundat el 1913, ha 
esdevingut el cor de l’activitat cultural, social i esportiva del 
poble. Des de la seva creació, s’ha anat adaptant per donar 
resposta a les necessitats que van sorgint i, actualment, 
compta amb tota una oferta d’activitats pensades 
especialment per a la canalla i el jovent. La Dolors en 
destaca el «seu» Esbart, en guarda un record molt especial 
perquè hi va ballar durant quinze anys. L’edifici també s’ha 
modernitzat i, coincidint amb el seu centenari, es va fer una 
reforma fer renovar-lo i fer-lo accessible a tothom. Quan el 
visiteu, no us perdeu dues sales molt especials: la Sala Gran, 
antic cinema i amb capacitat per a 300 persones; i la Sala 
Corrioles, de petit format, on, si aixequeu el cap, descobrireu 
un sostre elevat amb llum natural que li dona un toc 
especial. https://centrearenysdemunt.cat/

El Maresme està format per 30 municipis on trobem 18 ateneus, entre ells, l’Espai Cultural 
Odèon de Canet de Mar, l’Ateneu Arenyenc i el Centre Moral d’Arenys de Munt. Membres 
d’aquests tres ateneus ens fan algunes propostes, que no ens podem perdre, per descobrir 
part d’aquesta comarca, on no falta de res: platges, cultura, gastronomia, festes populars, 
espais naturals amb camins senyalitzats... Coneguem-la de la mà dels maresmencs!

Text: Glòria Prunés 

EL MARESME, 
DE MAR I DE MUNT

camins de cultura

Més detalls de 
la ruta i enllaços 
d’interès:

ALGUNES RECOMANACIONS. El Miquel, el Lluís i la Dolors ens fan alguns suggeriments personals:

          Amb els més petits

> A Canet: la Griumcana El Griu de Canet, un joc 

per a tota la família

> A Arenys de Mar: El Tresor d’en Puntafí,   
audiogimcana que enllaça fantasia i realitat

> A Arenys de Munt: fem el mico a les tirolines i 
gronxadors al Parc de Can Jalpí

          No marxis sense fer 
          un vermut a...

> A Canet: Dau al Set, a la plaça Gabriel Macià

> A Arenys de Mar: Al bar de l’Ateneu  

> A Arenys de Munt: Al bar del Centre Moral

         Ens fem una selfie?

> A Canet: A les escales del Sant Crist

> A Arenys de Mar: A la plaça de l’Església, amb el 
temple al fons

> A Arenys de Munt: al carrer Les Suredes, amb una 
bonica panoràmica del poble amb els Tres Turons

CANET DE MAR 
El nostre punt de partida és Canet de Mar. Miquel Serra, membre de la Comissió 
de Medi Ambient Fot-li Castanya, de l’Associació Cultural Plataforma Odèon, ens 
acompanya en aquest passeig per aquesta vila mediterrània i modernista per 
excel·lència i ens recomana allò que no ens hem de deixar perdre, tot fent camí cap a 
Arenys de Mar. Cal destacar la figura de l’arquitecte Lluís Domènech que, des de ben 
petit, va estar vinculat a Canet i on va construir alguns edificis que van precedir el 
que serien les grans obres a Barcelona.

DESTACATS
El reivindicat Odèon. Cada cop està més a prop 
la inauguració de la remodelació d’aquest edifici 
mític de Canet de Mar, obra de l’arquitecte 
noucentista Rafael Masó. L’Associació Cultural 
Plataforma Odèon, constituïda l’any 2000, va néixer 
per dinamitzar diferents iniciatives culturals 
i socials, promocionar tot tipus d’activitats 
artístiques i lluitar perquè aquest equipament 
emblemàtic torni a convertir-se en un espai 
referent. El nou Odèon seguirà potenciant la 
marca Canet Cultura, consolidada durant anys per 
activitats com ara les Sis Hores de Cançó i els Canet 
Rock, així com pels noms propis de Comediants i La 
Trinca, que no s’entenen sense la seva vinculació al 
poble. http://www.odeoncanet.org/

Contacte directe amb la natura. El Miquel 
Serra també destaca de Canet que és l’únic 
poble del Maresme que no té urbanitzacions i 
on tens a tocar la natura del Parc Natural del 
Montnegre i el Corredor. De fet, Fot-li Castanya, 
des de la seva vessant divulgativa, fan activitats 
obertes a tothom per donar a conèixer els valors 
mediambientals del seu entorn més immediat. 
http://fotlicastanya.blogspot.com/ 

Casa Roura o dinar 
en un palauet 

modernista 

Ateneu Canetenc 

Casa museu Lluís 
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Platja de Canet 

Escola de Teixits de 
Canet i Casa Jover 

La Riera

El «Calvari» 

Església parroquial 

Calisay

Edifici Xifré 

Museu Marès de la Punta

La Central 
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Christian Boguslawski, director artístic de l’Ateneu Santfeliuenc

Text: Víctor Porres
Fotografies: Aleix Mestres

Quan aquest músic alemany va aterrar a l’Ateneu Santfeliuenc, 

el festival Contrabaix ja feia quinze anys que funcionava, però, 

amb la seva tenacitat i la destresa en la gestió, va aconseguir 

incorporar nous ateneus al cicle i innovar-lo amb l’ampliació 

progressiva d’estils dins la programació: del pur jazz al flamenc, 

gòspel, funk, soul, pop...

L’HOME QUE MARCA EL 
RITME DEL CONTRABAIX

ContraBaix és un projecte de l’Ateneu Santfeliuenc 
creat l’any 2000 que ha contribuït a revitalitzar la 
vida musical del Baix Llobregat mitjançant un cicle 
de concerts que cada any acullen diverses ciutats 
de la comarca. Després de més de 500 actuacions, 
el festival s’ha convertit en tot un referent al 
país gràcies al treball en xarxa, la qualitat de la 
programació i la cura en els detalls, començant per 
un tracte exquisit amb els músics que hi participen. 
El responsable que el ContraBaix s’hagi fet un nom 
és un bateria alemany que va arribar a Barcelona 
d’Erasmus i va acabar quedant-s’hi a viure atret pel 
clima i la qualitat de vida.

Provinent d’Unna, una petita ciutat a l’estat de Rin 
del Nord-Westfàlia, Christian Boguslawski no va 
néixer amb l’afició per la música que tenia la resta 
de la seva família. Ell preferia jugar a futbol, però els 
seus pares el van obligar a estudiar piano quan tenia 
sis anys. Després va aprendre a tocar la trompeta i, 
gràcies a un company de pis mentre estava de viatge 
d’intercanvi, que tenia una bateria, es va enamorar 
d’aquest instrument, al qual s’ha mantingut fidel des 
de llavors. Va començar tocant-la amb una banda 

d’amics de classe que interpretaven clàssics del rock 
i el heavy-metal com Metallica o Nirvana, i va acabar 
sent seleccionat entre un centenar d’aspirants per 
ingressar al conservatori ArtEZ d’Enschede (Holanda). 
Allí no només el van preparar en la part més artística, 
sinó que el van fer «tocar de peus a terra» treballant 
assignatures com economia o administració, fet que 
el va portar a estudiar gestió cultural per si li fallava 

el pla A, de tocar amb els Red Hot Chilli Peppers 
davant 50.000 espectadors. 

Després d’estudiar el Grau Superior de Música 
Moderna al Liceu i cursar un Màster en Gestió 
Cultural a la Universitat de Barcelona —fent 
pràctiques a FiraTàrrega i Escena Poblenou— va 
accedir a l’Ateneu Santfeliuenc a través d’una beca. 
Quan va arribar-hi, no tenia ni idea de l’existència 
dels ateneus.  A Alemanya qui genera i administra 
la cultura és l’Estat, per això, al principi, li va sobtar 
aquesta manera de fer —«un espai de la gent del 
poble que treballa per al poble»—, però després li va 
encantar, perquè «els ateneus són molt conscients 
dels gustos i preferències que tenen els veïns i això fa 
més fàcil que les activitats tinguin èxit». 

Si la música, en tant que llenguatge universal, l’havia 
ajudat a comunicar-se amb qualsevol persona, el fet 
de parlar català —sumat al tòpic que els alemanys 
són organitzats i treballadors— li va permetre 
integrar-se ràpidament a l’equip de l’Ateneu. «Tampoc 
trobaria lògic treballar aquí al món de la cultura i no 
parlar la llengua nativa, ja que l’idioma és la part més 
important de la cultura», adverteix amb un inusitat 
rigor per a una persona que, amb el temps, s’ha anat 
mediterranizant, malgrat que li segueixi costant 
adaptar-se als horaris d’aquí, sobretot sopar a les deu 
de la nit o sortir de festa a la una de la matinada. Una 
altra manera de fer que no li va ser fàcil entendre 
és la comunicació per e-mail: els alemanys són 
molt concisos i directes escrivint, mentre que aquí 
som més de preguntar per la família o com et va la 
vida, «hi ha tot un procés de conversa prèvia abans 
de parlar dels temes de feina». De fet, de tant en 
tant, havia de demanar suport a algun company 
per assegurar-se que el seu missatge no fos mal 
interpretat per excessiva fredor. 

Els músics que toquen la bateria solen passar força 
desapercebuts perquè, dins d’un grup, «la base rítmica 
és com l’aire: només es troba a faltar si no hi és». És 
una tasca poc reconeguda, però rellevant, com la que 
fa el Christian buscant finançament per al Contrabaix. 
Sense ajuts públics, el festival no es podria fer, a no 
ser que es paguessin misèries als músics, cosa que no 
volem, perquè devaluaríem la seva feina», conclou, 
percudint rítmicament la taula amb els dits.

protagonistesprotagonistes
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“ALS ATENEUS ET 
TROBES REALITATS 
MOLT DIFERENTS 
I ÉS UN REPTE QUE 
MOTIVA MOLT”

Músic, compositor, director, 
coach televisiu...  Un 
entusiasta de la música i les 
arts escèniques. Fundador d’A 
Grup Vocal i La Barni Teatre, 
responsable de l’exitós i 
elogiat musical La Filla del Mar.

Marc Sambola
Entrevista al music i compositor, als Lluïsos de Gràcia

Com et vas iniciar en el món de la música?
Amb els amics del poble vam muntar una 
banda, jo em vaig comprar un baix elèctric 
i vam començar a tocar heavy-metal. I 
després la música m’ha anat portant. 
Vaig quedar finalista en el concurs Horta 
Cançó d’Autor amb 17 anys i totes les 
meves desventures amoroses les bolcava 
allà. Vaig acabar fent estil clàssic i em vaig 
treure el grau mitjà d’oboè a Badalona. 
Després vaig fer carrera de guitarra a 
l’ESMUC de Barcelona. 

Com ha afectat la relació amb els Lluïsos de 
Gràcia la teva vida professional i personal?
Mentre feia de cantautor, tenia un amic que 
em va introduir als Lluïsos per fer teatre. La 
veritat és que era molt divertit, perquè ens 
flipàvem i intentàvem fer coses molt boges. 
Crec que el fet de ser part dels Lluïsos de 
Gràcia ens va donar la capacitat de somiar 
una mica, d’imaginar-nos volant ben alt. Ens 
entregàvem molt, cada representació era 

una final de la Champions per a nosaltres. Al 
final, totes les experiències influeixen en la 
creació d’art, des de les relacions amoroses, 
passant per la pintura que feia de petit o bé 
l’experiència als Lluïsos. 

L’any 2015, mitjançant la FAC, estrenes o 
Octubre. Cançons per la llibertat . Com 
vas viure aquesta experiència? 
La proposta em va permetre endinsar-me 
a fons en el projecte amb la importància 
i la responsabilitat (que em poso jo 
mateix) de representar la cultura 
catalana i fer arribar a tothom aquesta 
qualitat musical que tenim a casa nostra 
i que, per desgràcia, per a molta gent és 
desconeguda. Veure la gent amb llàgrimes 
als ulls, com a creador, t’omple molt. 

Què recordes d’aquella gira pels ateneus?
Havíem de crear un espectacle replet de 
cançons protesta i de la nova cançó, i 
teníem un pressupost limitat. El tipus de 
producció té a veure amb l’enginy, ens 
havíem d’inventar fórmules perquè el 
resultat fos un espectacle de qualitat per 
a totes les butxaques dels ateneus. El que 
més em va agradar és la llibertat que ens 
donaven, em vaig sentir molt lliure a l’hora 
de gestar l’obra. Als ateneus et trobes 
realitats molt diferents i és tot un repte 
treballar en espais tan plurals i diversos, la 
veritat és que aquest repte motiva molt. 

Com creus que es podria renovar el teixit 
social dels ateneus?
Doncs crec que, primer de tot, se’ls ha 
d’oferir un espai als joves per opinar i per 
proposar idees, activitats, etc. Haurien 
de formar part de la junta directiva. 
Evidentment que cal que algú amb més 
experiència els acompanyi, però crec 
que afegint jovent a les juntes, faries que 
l’oferta cultural de l’ateneu interessés a 
col·lectius de diferents edats. 

Com ha estat la gestació de l’aclamat 
musical La Filla del Mar que heu creat La 
Barni Teatre?
Ha estat un procés llarg, però així és quan 
s’obtenen els millors resultats. Va anar 
molt bé definir l’estructura de l’obra que 
volíem i crec que va ser la clau, perquè 
vam desenvolupar una manera de fer molt 
conjunta i col·laborativa. Ha estat molt 
divertit de fer i, per sort, hem recollit els 
fruits. Entenc que abans de veure-ho, hagi 
generat rebuig o dubtes, perquè la gent del 
teatre musical pot preferir un altre tipus 
d’obra, però no hem tingut por d’innovar 
i, finalment, ha tingut l’èxit artístic que 
volíem i, sobretot, tenim un gran feedback 
del públic assistent.

Marc Sambola ens va 
explicar molts altres 
detalls interessants 
de la seva carrera. 
Descobreix-ho aquí:

ADN ateneista 

Text: Nil Cervera
Fotografia: Marc Sambola




