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L’octubre passat l’Ateneu Enciclopèdic Popular va fer 100 anys

U N A E N T I T A T C E N T E N À R I A

L’Ateneu Enciclopèdic
i la cultura popular

F E R R A N A I S A

D
es del mes d’octubre passat
es desenvolupen els actes
del centenari de la funda-
ció de l’Ateneu Enciclopè-
dic Popular de Barcelona,

entitat que fou capdavantera de la
cultura popular en el primer terç de
segle XX en la península Ibèrica. Les
activitats commemoratives continua-
ran durant tot l’any 2003 i conclouran
al desembre amb una exposició docu-
mental en el Museu d’Història de Ca-
talunya.

L’AEP va ser fundat per obrers àcra-
tes aficionats a la lectura que cercaren
el suport de joves estudiants republi-
cans. Entre el primer grup de funda-
dors hi havia Josep Tubau (paleta) i
Eladi Gardó (cooperativista), i els es-
tudiants republicans Francesc Layret,
Lluís Companys i Lluís
Zulueta. El nou ateneu
naixia dels obrers aban-
donats a les seves pròpies
forces, i dels obrers del
treball, ajudats pels
obrers de la ciència: “El fi
immediat –deien en un
comunicat– és la ins-
trucció dels que, per viu-
re de les seves mans, se’n
veuen més privats i aspi-
ra a ser amb el temps una
veritable universitat po-
pular”.

La filosofia amb què
naixia l’AEP estava mar-
cada per un esperit de
tolerància i de llibertat,
en què cadascú era amo i
client, patrocinat i pro-
tector, soci i fundador:
“Y se propusieron –escri-
gué Zulueta– fundar en-
tre todos una sociedad de
mutua cultura, para eman-
cipar internacionalmente al
pueblo”.

El llarg camí de l’En-
ciclopèdic està marcat
per la pluralitat i el
compromís amb les cau-
ses més justes, donant
exemple del que havia
de ser una associació
cultural, de caràcter po-
pular i progressista, a
través de les més varia-
des campanyes ciutada-
nes, a favor d’escoles
públiques i laiques; pro-
higiene de la ciutat;
profamolencs russos;
proalfabetització; contra el terroris-
me i per la pau social; pro Aliança
Obrera contra el feixisme i pro Olim-
píada Popular, per posar uns exem-
ples.

Fins a l’any 1939 va desenvolupar la
seva tasca cultural i cívica a través
d’una vintena de seccions, des de gim-
nàs i esports fins a la pedagogia, lite-
ratura, idiomes, esperanto, ciències,
excursions, estudis polítics, teatre i ci-
nema. Milers de socis van fer de l’AEP
l’entitat popular més representativa
del seu temps. L’AEP formava part
d’una societat que fou completament
creativa i plena d’iniciatives. L’Enciclo-

pèdic és fill directe del segle d’or del
moviment obrer i de la filosofia
emancipadora de l’ésser humà.

La seva trajectòria no va quedar re-
closa dins les parets de la seu del carrer
del Carme, sinó que va baixar la cul-
tura al carrer perquè lluites a plena
llum: “L’Ateneu ja és un programa
–manifestava Jaume Aiguader– d’ac-
ció enlairada; son amor per l’home
omple d’altiva idealitat... Curull d’idees
i d’entusiasme, se sobreïx i inunda la
ciutat i vol inundar Catalunya”.

L’AEP va ser de la seva comesa una
obra oberta a tothom i es va llançar a
fer una tasca fonamentalment social,
d’orgull pel treball, de justícia per a la
ciutat, de cultura per a l’ésser humà. I
aquesta feina la va fer en col·laboració
amb els moviments populars d’arreu

de Catalunya, obrint-se al debat i a la
formació dels treballadors, tot i no ser
una entitat de classe. Per la seva tribu-
na passaren els millors intel·lectuals de
l’època des d’Unamuno fins a Ortega y
Gasset; d’Alomar a Pompeu Fabra;
d’Anselmo Lorenzo a Ricardo Mella; de
Rovira i Virgili a Macià; de Dalí a García
Lorca, etcètera.

L’Ateneu Enciclopèdic Popular va ser
una pedrera per a la vida política, so-
cial i cultural de Catalunya, i va ajudar
a crear allò que Campalans anomenava
obrers selectes interessats per les coses de
l’esperit tant o més que per les mate-
rials que els afectaven directament.

Fer una llista de la gent que va passar
i va tenir un paper destacat en la vida
pública seria massa llarg, però, com a
exemples, citaré Lluís Bulffi, Salvador
Seguí, Àngel Pestaña, Felip Cortiella,
Amades, Joan Salvat-Papasseit, Josep
Maria de Sucre, Joan Alavedra, Manuel
Ainaud, Jaume Aiguader, Ambrosi
Carrion, Margarida Xirgu, Andreu
Nin, Jaume Serra Hunter, Pere Bosch
Gimpera, Albert Pérez Baró, Maria
Baldó, Joan P. Fàbregas, Jordi Arquer,
Joaquim Maurín i Víctor Colomer.

Un dels fins de l’AEP era esdevenir
una universitat popular, crear una
universitat oberta a tothom, les portes
de bat a bat per tot aquell que sentís les
ànsies d’instruir-se per tal d’assolir la
dignificació humana, tal com feien sa-
ber: “Fent de cada home un obrer; de

cada obrer, un doctor”.
L’AEP va ser ocupat,

espoliat i tancat el 26 de
gener del 1939. Van ha-
ver de passar gairebé
quaranta anys perquè
–novament–, a través
del Centre de Documen-
tació Historicosocial fos
reconstruït, l’any 1980, a
la Casa de la Caritat.
L’Enciclopèdic ressorgí
amb idèntica voluntat de
pluralitat i progressisme
que caracteritzà el fun-
dat l’any 1902. Malgrat
que les circumstàncies
polítiques i culturals ha-
vien canviat molt d’ales-
hores ençà, l’Ateneu, en
aquesta segona etapa, ha
deixat constància de les
seves moltes activitats,
com ara exposicions, de-
bats, conferències, ex-
cursions culturals, publi-
cacions, actes solidaris,
recitals poètics i de can-
çó, etcètera.

L’AEP, amb el seu
CDH-S, ha destacat en les
tasques de recuperació
d’arxius socials per a po-
sar-los al servei dels estu-
diosos, també ha treba-
llat en la salvaguarda i
reivindicació de la me-
mòria històrica, sense
oblidar-se del món i la
societat actual.

La idea primordial de
l’Ateneu, cent anys des-
prés, continua sent la

mateixa, expandir la cultura en un
món en què la formació moral de
l’home ha estat substituïda per l’en-
granatge de la màquina capitalista i la
globalització. L’actual AEP, continua-
dor del que van fundar Tubau, Gardó,
Layret, Companys, Seguí, etcètera, vol
prosseguir el projecte “sense caure en
sectarismes –com digué el filòsof Ge-
rard Jacas– ni en dogmatisme, enlai-
rant una línia àmpliament llibertària,
gairebé en el sentit etimològic de la
paraula...”. L’AEP, actualment amb seu
al passeig de Sant Joan, 26, ha fet una
crida a totes les persones i entitats a
participar en el seu centenari.

E N I G M Í S T I C A

Antanaclàssics
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L
a primera columna de l’any
anava dedicada a un hilarant
diàleg que circula per Internet
per exalçar la capacitat intel-
lectual de George Bush. La peça

aprofita còmicament la proximitat fo-
nètica entre els noms de certs dirigents
com ara el xinès Hu, Kofi (Annan),
(Condoleezza) Rice i Iàsser (Arafat) i mots
anglesos tan habituals com ara who (qui),
coffee (cafè), rice (arròs) i yes sir (sí, senyor).
D’aquestes coincidències fonètiques en
surt la possibilitat de perpetrar alguna
antanàclasi, paraula especialment opro-
biosa que en retòrica designa l’ús d’un
mot en dos sentits dins d’una mateixa
frase. Una de les modalitats més reeixi-
des d’antanàclasi és l’onomàstica, per-
què quan el nom d’algú té més d’un
sentit cada cop que el criden es produeix
l’embolic. L’argúcia és antiga. Per exem-
ple, ja l’utilitza el mític Ulisses al Cant IX
de l’Odissea quan està atrapat a la cova
del cíclope gegant Polifem, un dels ha-
bitants monoculars de l’illa. Per prepa-
rar-se la fugida, Ulisses li diu que el seu
nom és Outis (ningú en grec). Quan final-
ment ataca el gegant per poder escapar
el crit de Polifem (“Ningú m’ataca!”) no
alerta gens els seus monstruosos com-
patriotes. Naturalment, Homer basa tota
la versemblança argumental de l’episodi
en la literalitat del llenguatge, sense
preocupar-se per nimieses semiòtiques
com el to de veu, tan poc valorades en la
seva època.

Entre els molts correus electrònics
que els lectors de l’AVUI han enviat ar-
ran de les antanàclasis del senyor Hu i
companyia, destaca el de Víktor Bautista
i Roca. En Víktor comentava la columna
del dia 2 de gener i aportava una dada
sorprenent. A la secció d’esports de l’A-
VUI d’aquell mateix dia hi havia un ti-
tular que semblava escrit des de la
pràctica (em permeto la llicència d’en-
sordir i reaccentuar l’oprobiós mot) an-
tanaclàssica: “Nani Roma fa segon per
darrere de Després al pròleg del Dakar
2003”. Anar darrere de Després fa un ti-
tular estrany que gairebé remet al
Chesterton de l’home que fou dijous,
però el tuf de corrector automàtic que
desprèn el Després majúscul s’esvaeix
quan descobrim que efectivament exis-
teix un motorista a la cursa que es diu
Cyril Després. La meticulositat d’en Vík-
tor i l’hemeroteca digital de l’AVUI us
permetran recuperar aital titular en
aquesta adreça: http://www.avui.com/
avui/diari/03/gen/02/pdf/03g2d53.pdf

Així doncs, en aquell primer article de
l’any tres, l’atzar va esdevenir un verita-
ble aliat de l’antanaclassicisme, com no
podria ser altrament des de les pàgines
d’un diari que permet demanar cada dia
de cada dia l’AVUI d’avui. De fet, les cap-
çaleres dels diaris hi tendeixen, a aques-
tes petites ambigüitats. Són un dels pocs
recers d’aquesta figura retòrica de nom
tan ofensiu. Un altre són els noms de gos.
Arran d’un magnífic sonet confegit per
l’escriptor Jordi Puntí amb noms de gos-
sos famosos, des de la pàgina web dels
verbívors vam proposar un fòrum caní.
Algunes de les aportacions dels transe-
ünts de www.verbalia.com van ser anta-
naclàssiques. Per exemple, el cas d’un gos
de pagès anomenat Pregunta-li, un nom
que transforma la clàssica pregunta
“Com es diu aquest gos?” en un carreró
sense sortida; o un parell més per l’estil:
un gos anomenat No sé i un altre de més
directe que du per nom Comotú. ¿Conei-
xeu cap cas d’antanaclassicisme? En-
vieu-lo i a veure què.


