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Memòria i cultura popular

Ferran Aisa ha
reconstruït
amb tot detall
la història de
la institució
capdavantera
de la cultura
popular a
Barcelona

A N T O N I S E G U R A

La repressió franquista

va suposar una regressió

cultural, social i cívica,

tot anihilant el concepte

de llibertat per al poble

que s’havia cultivat abans

de la Guerra Civil.

L’historiador Ferran Aisa

ho explica en el llibre

‘Una Història de

Barcelona. Ateneu

Enciclopèdic Popular

(1902-1999)’ (Virus)

L
a desfeta de 1939 fou
seguida d’una intensa
i llarga repressió polí-
tica, institucional, so-
cial i cultural. Fou una

repressió brutal, com mai
abans s’havia vist, en què les
classes subalternes s’endugue-
ren la pitjor part, perquè fou
també, i fonamentalment, una
repressió de classe. Quatre dè-
cades després, el preu de la
Transició fou l’amnèsia i l’o-
blit, de tal manera que recor-
dar la repressió, vigent fins
l’últim alè del dictador, resulta
políticament incorrecte. L’am-
nèsia i l’oblit han estat les
darreres anelles de la repres-
sió: la dictadura aconseguí es-
borrar la memòria, de la ma-
teixa manera que havia deixat
sense futur als vençuts. La re-
cuperació del passat és, doncs,
una tasca ineludible si no vo-
lem deixar orfes de referències
–i per tant inermes davant
l’embat de les noves actituds
totalitàries i feixistes– les no-
ves generacions.

Més enllà dels continguts
polítics i socials, la Segona Re-
pública i la revolució social fo-
ren la culminació d’unes aspi-
racions populars d’accés a la
cultura i a l’educació que ve-
nien projectant-se des de finals
del segle XIX. La societat clas-
sista del vuit-cents sempre ha-
via negat el saber a les classes
treballadores. Tanmateix, els
dirigents de les classes popu-
lars sabien prou bé que la cul-
tura i l’educació (en un sentit
ampli que incloïa també la
dansa, el cant, les excursions,
l’esport, etcètera) constituïen
una eina d’alliberament i
emancipació social. Federals,
anarquistes i els primers nuclis
del catalanisme popular cop-
saren molt aviat la importàn-
cia de la cultura per al desen-
volupament personal i de clas-
se i impulsaren, des de mitjans
del segle XIX, múltiples inicia-
tives que desembocaren en la
creació d’ateneus, centres i as-
sociacions culturals, grups de
teatre popular, etcètera. Com
recorda Ferran Aisa, “els ate-
neus neixen amb la idea cien-
tífica d’apropar la cultura al
poble mitjançant conferències,
cursets i altres activitats d’es-
plai que ajuden a promoure

l’associacionisme i a millorar
el nivell de coneixences dels
seus associats”. Els ateneus po-
pulars, els ateneus llibertaris,
el Centre Autonomista de De-
pendents de Comerç i de la
Indústria (CADCI) i d’altres so-
cietats similars “configuraven
entre si el teixit social i cultu-
ral de la Catalunya civil ante-
rior a la guerra de 1936”. La
repressió esborrà també d’un
cop les il·lusions i el futur d’u-
nes generacions formades per
viure en llibertat. Fou, segura-

ment, un dels aspectes més
durs i menys coneguts de la
repressió: la imposició d’una
regressió cultural, social i cívi-
ca que anorreà de cop i volta
tota una forma d’entendre la
vida basada en l’accés a la cul-
tura, l’amor per la natura,
l’associacionisme, la igualtat
de gènere, la pràctica esportiva
no competitiva, etcètera. L’exi-
li interior fou el més terrible
dels exilis, perquè exigí la re-
núncia a tots els anhels de jo-
ventut de generacions senceres

que havien tastat la llibertat.
Ferran Aisa ha reconstruït

amb tot detall la història de la
institució capdavantera de la
cultura popular a la Barcelona
del primer terç d’aquest segle:
l’Ateneu Enciclopèdic Popular
(AEP), fundat el 1902 per en
Francesc Layret i els obrers Jo-
sep Tubau (paleta) i Eladi Gar-
dó (treballador d’una coopera-
tiva que, anys més tard, desta-
cà com a advocat i polític re-
publicà) i que, en la seva sego-
na etapa, arriba fins als nostres

dies. Llegint les pàgines del
llibre d’Aisa hom pot copsar
perfectament la importància
de l’AEP en la formació de mi-
lers i milers d’obrers i ado-
nar-se de la pèrdua irreparable
que va suposar la desfeta de
1939 per les generacions for-
mades al caliu de les idees de
llibertat i cultura que impera-
ven a l’AEP.

DEFINICIÓ DE L’ENTITAT
En un fullet de 1906, els fun-
dadors de l’AEP (Layret, Tubau,
Gardó, Bulffi, Marquina, Zulu-
eta, Pijoan, Cembrano, Martí-
nez Gras, Blanco, els germans
Bó i Singlà, Tucat, Gibert, Pla-
na, Mota, Campamà, Coromi-
nes i Vendrell) definien la nova
entitat com “una agrupació de
ciutadans lliures associats per
la mútua cultura [...]. L’Ateneu
Enciclopèdic Popular és una
associació democràtica i libe-
ral, que tot lo que fa i lo que és,
ho deu a la iniciativa dels seus
socis [...]. Cada u és amo i client,
patrocinat i protector, soci i
fundador dintre de l’Ateneu
[...]. L’Ateneu Enciclopèdic Po-
pular ha nascut dels obrers
abandonats a les seves pròpies
forces, i dels obrers del treball,
ajudats dels obrers de la cièn-
cia, així és com sempre ha
viscut”.

El local definitiu de l’AEP fou
adquirit la primavera de 1906,
quan l’entitat comptava amb
800 socis, i ocupava els dos
principals, els dos primers i el
pati interior, on s’instal·laren el
gimnàs i les dutxes, del carrer
del Carme números 30 i 32.
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Art i llibertat. Una
història de Barcelona

J E S Ú S L I Z A N O

M
entre la cultura segueixi amb
aquesta dependència del po-
der, difícilment podrà desen-
volupar la seva comesa au-
tèntica, que és aconseguir un

grau considerable de plenitud humana. La
cultura té precisament les seves arrels en
el que és humà, en aquest desig de pleni-
tud que justifica l’ànsia de superació, cosa
per la qual és impensable parlar de cultura
i no incloure l’espècie humana total, l’ex-
periència sensible i creativa de tots els que
hi participem, temporalment, en el procés
humà. D’aquí que cada vegada sigui més
evident la necessitat de superar aquesta
dependència de la cultura a la lluita pel
poder, que considera qüestió de privilegi,
d’elit, de dominants, a aquesta. És com si
consideréssim la naturalesa privilegi tam-
bé d’uns pocs. És a dir, la vida. I és que així
com fa la naturalesa, en el que és humà, es
fa cultura, la cultura es fa naturalesa. És a

dir, que parlar de cultura popular manca,
en veritat, de sentit oposat al que la cul-
tura pertany a tots (ningú parla de natu-
ralesa popular...). Lentament, es va accep-
tant que la vida, la naturalesa, no pot de-
pendre del poder, i que les idees han de
ser-hi al servei de les idees i no a l’inrevés,
atès que el poder les monopolitza, i des
dels seus centres neuràlgics, tracta de
mentalitzar al seu favor, el que significa
que la majoria visquin mentalitzats i, per
tant, confosos i enganyats, impedint que
puguin pensar pel seu compte i desenvo-
lupar la seva creativitat lliurement.

Una altra qüestió és el distint grau ine-
vitable d’intensitat creativa de cada ésser
humà, però es tracta que ningú es vegi
desposseït d’aquest funció, que li manquin
mitjans per viure l’aventura cultural, com
a ningú se li pot negar que participi de
l’aventura del viure, de desplegar la seva
naturalesa. Des del poder ja es va assumint
l’esmentat accés. Però en allò referent a la
cultura, això ja és més difícil... i, esclar:
tenir accés a la cultura significa tenir accés

a la responsabilitat d’organitzar-nos de
manera que un dia sigui possible que no
hi hagi aquesta divisió entre dominants i
dominats, les contradiccions, i així ser
únics, és a dir, éssers humans amb pleni-
tud, encara amb els límits, les contradic-
cions, els errors inevitables... I, tal com
estan les coses, la majoria de les vegades
no és que molts no siguin subjectes
agents creatius sinó ni tan sols subjectes
pacients, és a dir, amb accés a la vida
cultural, sotmesos a la dura prova diària
per subsistir. D’aquí que em sembli ine-
vitable parlar de cultura i llibertat, com
temps enrere es parlava, i amb raó he-
roica, de terra i llibertat, de naturalesa i
llibertat. I, la veritat: no es tracta de bus-
car i assenyalar culpables sinó d’actuar de
manera que cada vegada hi hagi menys
víctimes d’aquesta situació. És a dir, que
ens anem apropant a aquest ideal de ple-
nitud quan la lluita pel poder ens hagi
convençut que no és el camí, perquè
l’humà s’apropi al que té com a possibi-
litat, atès el seu ésser conscient i creatiu:
constituir, cada individu, un món, una
realitat psíquica i no només física i supe-
rar una cosa així com ser un fragment
d’un tot en què uns dominen i uns altres,
la majoria, es veuen limitats a seguir les
seves ordres, sense adonar-se que ells
també perden aquesta possibilitat d’a-
vançar cap a la plenitud. ¿O creu algú que
els dominants l’aconsegueixen?


