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Ferran Aisa acaba de guanyar el premi Ciutat de Barcelona

T E M P S E R A T E M P S

Aquells ateneus...
V Í C T O R A L B A

F
rancesc Layret, Lluís de Zulue-
ta, Amadeu Hurtado, Albert
Bastardas, Josep Maria de Su-
cre, Manuel Ainaud, Jaume
Aiguader, Jaume Serra i Hun-

ter...
Un advocat dels sindicats, assassinat

pels Sindicats Lliures de la patronal
nostrada, un professor universitari i
diputat de la coalició republicano-soci-
alista del 1910, el fundador de Mirador,
un dirigent federalista, un crític d’art i
pintor, el creador de les escoles de l’A-
juntament de Barcelona (Escola del
Bosc, Escola del Mar...), un batlle de
Barcelona, un professor de filosofia...

¿Què tenen en comú tots aquests
personatges (car a la seva època eren
personatges amb molt més dret que el
que ara tenen molts que s’ho creuen)?

Doncs que tots foren presidents de
l’Ateneu Enciclopèdic Popular.

Ara hi ha ateneus populars, però,
¿quins personatges els presideixen i
dediquen hores i hores del seu temps a
dirigir-los, orientar-los i atreure gent a
les seves seccions? Si ni tan sols l’Ate-
neu Barcelonès –el dels intel·lectuals
professionals, el de Guimerà i altres
patums glorioses, i el de les penyes de
Josep Maria de Sagarra i el Quim Bor-
ralleras– passa de ser un lloc on el es-
tudiants troben llibres i silenci i es
renten les mans de l’activitat ateneís-
tica.

HISTÒRIA DE L’ATENEU ENCICLOPÈDIC
L’Ateneu Enciclopèdic Popular es fun-
dà el 1902 i fou activíssim fins al 1936.
Després del franquisme (durant el qual
fou ocupat per allò que en deien Edu-
cación y Descanso) es restaurà en el local
de la Biblioteca Arús, al passeig de Sant
Joan. Però ja no era, no podia ser, allò
que fou.

Els obrers de Barcelona tenien dues

universitats que no donaven diplomes
però donaven una visió del món, del
que era i del que podien fer que fos: un
fou la galeria de polítics i socials de la
presó Model de Barcelona, i l’altre l’A-
teneu Enciclopèdic Popular. En certa
manera, els ateneus de barri –i cap
barri deixava de tenir el seu– eren com
els instituts d’aquestes universitats.
Esperem que la Model se salvi i pugui

convertir-se, sense enderrocar les seves
galeries, en una universitat popular
barcelonina... potser aprofitant tot això
del 2004 i companyia.

Ferran Aisa ha escrit la història de
l’Ateneu Enciclopèdic Popular a Una
història de Barcelona (Virus, una editorial

que tracta d’en-
comanar-nos
aquella febre que
feia del local de
l’Ateneu Enciclo-
pèdic Popular del
carrer del Carme
un lloc on es bar-
rejaven estudi-
ants, obrers, polí-
tics d’esquerra,
personatges sen-
se aspiracions po-
lítiques, dones i
tot allò que a Sant
Gervasi o la Bo-
nanova anome-
naven la púrria).
El llibre acaba de
guanyar el premi
Ciutat de Barce-
lona.

Jo havia assistit
a l’AEP a cursets
d’economia que
donava Andreu
Nin, a d’altres
d’història del
moviment obrer
que donava Joa-
quim Maurín, i a
la seva biblioteca
hi vaig descobrir
molts autors que
no es trobaven als
catàlegs de l’Ate-
neu del carrer

Canuda ni als de la Biblioteca de Cata-
lunya, llavors a l’edifici de la Generali-
tat, entrant pel carrer del Bisbe.

Fullejat aquest llibre m’he tret molts
anys del damunt, però no he pogut
evitar que m’engolís la nostàlgia. Feu
com jo i somieu una mica en com po-
dríem fer que els ateneus que ja exis-
teixen s’acabessin assemblant una mi-
ca a l’Ateneu Enciclopèdic Popular.

LLIBRES RECUPERATS

Autoajuda
O R I O L I Z Q U I E R D O

Michel Quoist, Pregàries. Estela.

Barcelona, 1960.

O
brir avui un llibre editat
entre els cinquanta i els
seixanta per la pàgina de
crèdits és sempre una lli-
çó d’història. L’edició

original francesa de Pregàries va
aparèixer a Les Éditions Ouvrières,
de París, que signaven amb l’epígraf
Économie et Humanisme. No és ca-
sual que Estela hi trobés un original
a traduir: fundada el 1958 a Barce-
lona, l’editorial va optar decidida-
ment per difondre l’esperit del
Concili Vaticà II i l’humanisme dels
grups catòlics francesos. L’editorial
va desaparèixer, com se sol dir –en
homenatge a la retòrica eufemística
de l’època–, per entrebancs admi-
nistratius, l’any 1971; però, de fet,
va ser refundada immediatament
com a Laia.

La traducció catalana de Prières va
ser deguda a Ramon Cotrina, preve-
re, “amb la col·laboració”, diuen els
crèdits, “de J. Esteve i R. Torrents”.
Datat a Vic, en realitat a Vich, el 27
d’octubre de 1959, tres mesos abans
de la data de publicació, es fa cons-
tar, com era preceptiu, el Nihil Obs-
tat, en castellà: “El Censor, Dr. Felipe
Font, Pbro. Imprímase: Ramón, Obispo de
Vich, por mandato de Su Excia. Revdma.,
José Prat, canónigo Canciller-Secretario”.

Obre el volum una justificació de
l’autor: “Aquestes oracions han es-
tat viscudes i resades abans d’ésser
escrites”, diu. És el que ofereix el seu
llibre, ja ho diu el títol, pregàries,
oracions, invocacions. Un gènere li-
terari que avui, presentat així, pot
resultar esotèric, per bé que no és
infreqüent trobar-ne reminiscències
fins i tot sovint. Quoist organitza el
llibre en sis seccions, dins les quals
presenta suites de textos sota títols
evocatius: el telèfon, el meu amic,
l’infant, el tractor, l’enterrament,
temptació, pecat...

PREGÀRIA SOBRE LA FAM
A propòsit de la fam, per exemple,
escriu: “He menjat, he menjat mas-
sa. He menjat per fer com els altres,
perquè era invitat”. I el contrapunt:
“Aquell mateix moment, a la meva
ciutat, més de 1.500 persones –amb
un pot de conserva a la mà– feien
cua a la sopa popular”. Que el durà,
després d’un trajecte gairebé tortu-
ós, a la conclusió, positiva: “Senyor,
no vull menjar sinó el que em calgui
per a viure per tal de servir-te i llui-
tar pels meus germans”.

Diuen les cròniques que, en
temps d’Estela, alguns llibres de
Quoist, entre els quals aquest, van
arribar a un tiratge d’uns quaranta
mil exemplars. Bé deuria influir,
doncs. De fet, l’estela de Quoist, de
la mà de Claret i de Herder, ha con-
tinuat deixant rastre i potser encara
el deixa. L’última edició de Pregàries
de la qual tenim notícia, la sisena, és
de 1995. Avui, però, veus com la de
Quoist, rara síntesi d’esperit profè-
tic i sentit comú, tendeixen a ser
desplaçades per actituds pseudoci-
entífiques que donen consells gene-
ralment més anodins i, sobretot, li-
teràriament menys suggerents. Els
trobareu a la secció d’autoajuda, al
fons a la dreta.

A R A C O M A R A

La desconstrucció
poètica de la gramàtica

C A R L E S H A C M O R

A
ixò que ara comença a ano-
menar-se desconstructivisme
rep contínuament atacs des
del racionalisme dominant,
tronat i repressor. Així, Jac-

ques Derrida –considerat, amb Gilles
Deleuze, un dels principals artífexs de
totes les descontruccions– és exposat a
la vergonya pública i ridiculitzat pel
pseudopensament d’estar per casa que
esgrimeixen els benpensants, els asse-
nyats, sí, els sensats, com s’autoquali-
fiquen. Senyal que Derrida cou.

I és que Derrida, amb el seu mètode
de la desconstrucció, o desmuntatge
metòdic, sistemàtic i no gens irracio-
nal, posa en qüestió la coherència lò-
gica, que és el pedestal de la tradició
occidental del pensament. I qui diu
coherència lògica diu llenguatge i, so-
bretot, llenguatge escrit.

Derrida, mitjançant el llenguatge, di-
namita la fe en aquest; assenyala, amb
el llenguatge de la tradició occidental
del pensament, que aquest llenguatge
en què es basa aquesta tradició té man-
cances, ho deforma tot i acaba impedint
la llibertat del pensament.

Per tant, podríem dir que, per Derrida,
el llenguatge és generador d’un pensa-
ment no creador, perquè es mou en uns
paràmetres del tot obsolets, dins els
quals aparenta creacions i invencions
amb la repetició d’esquemes rutinaris.

I en conclouríem que, per tot ple-
gat, cal desconstruir la nostra tradi-
ció de pensament, que no hem de
confiar plenament i cegament en el
llenguatge com a mitjà de coneixe-
ment: ens enganya permanentment.
Segons això, no hem pas de deixar
d’enraonar o d’escriure, és clar, sinó
conèixer els límits del llenguatge i
passar a la desconstrucció d’aquest
–una mena de subversió raonada fins
a l’extrem més absurd–, per a la qual
cosa no hi ha receptes. Derrida ja es
preocupa ben prou que no puguem
deduir cap fórmula de res del que va
pensant.

És cèlebre la resposta de Derrida a un
que lamentava que, en escoltar o llegir
Derrida, l’atenció de l’oient o del lector
es dividia sense parar entre la manera
de parlar o d’escriure de Derrida i allò
que Derrida volia dir, com si hi hagués
dos Derrida en un.

El pensador va respondre que pre-
cisament mirava de situar-se en un
punt en el qual hom no pogués sepa-
rar allò que deia de com ho deia, en el
qual el significat anés indissoluble-
ment unit al significant. És a dir, el
filòsof va admetre que fracassava, va
donar una resposta, de poeta, perdó!,
de poeta veritable, que és el qui no
escriu succedanis de poesia i que per
això fracassa.

D’altra banda, De la gramatologia,
una de les obres cabdals de Jacques
Derrida, no es pot entendre sense
veure que el límit entre disciplines i
matèries és tan difús que aquestes les
podem qualificar d’indisciplines im-
materials. Per sort, el concepte d’es-
criptura de Derrida –contraposat al
llenguatge avalat per la gramàtica– és
utòpic. La deessa Raó, com a deessa i
com a Raó (amb majúscula), hi acaba
totalment desconstruïda.


