A propòsit de l’ateneisme
Les necessitats gairebé sempre obliguen. La fam, motor de
la revolució dels sense Pa amb Louisa Michel com a
reveladora de veritats com punys, s’obrí pas per la França
del segle XIX.
També aquí, en aquest racó d’ Europa i
també en milers de racons més la rebel·lió fou una constant
pels exèrcits d’aturats i pels sous de misèria de homes i
dones, que tingueren de lluitar per la seva subsidència,
malgrat que la fam de la coneixença, del saber estar, del
ser, en definitiva de l’individu no es tindrien d’entendre
mai com un objectiu posterior a les necessitats bàsiques de
subsistència, sinó també com una necessitat vital pel ser
humà, a l’igual que la seva subsistència. Encara que això
ens sembli difícil d’entendre, sobretot si ens recorden
allò del torero que ens diu: “Más cornadas da el hambre”.
Malgrat tot, el saber com a concepte té de ser entès com un
acte del ser humà capaç d’analitzar i racionalitzar tota la
informació que li arriba i retornar-la, un
cop s’ha
reflexionat, sobre la mateixa societat.
En definitiva, el coneixement analític no té de ser més que
una pràctica al que tot ser racional hi tingui dret.
La Cultura entesa com el culte a Atenea, protectora de
arts i les ciències de la cultura grega, és el lloc
qual un dia hi van apostar uns homes que van veure en
Ateneus, el lloc adequat per relacionar els homes i
dones amb el saber.
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A Espanya, els primers ateneus tingueren els seus inicis en
les ciutats, a mitjans del segle XIX a l’igual que sorgien
també els primers Centres Republicans Federals, al mateix
temps que es donaven els primers passos en la revolució
industrial i en les zones rurals començaven a nàixer i a
desenvolupar-se el cooperativisme, que unificava criteris
d’unió i autogestió.
Aquests primers ateneus, nascuts en la seva majoria per
iniciativa popular, perdran aviat influència i, una bona
part d’ells, se’ls faran seus la burgesia il·lustrada i
l’església catòlica.

Per aquest motiu, els ateneus, perdran el seu caràcter
democràtic, al convertir-se en un instrument de les classes
dominants.
Aquesta situació es mantindrà fins a principis del segle
XX, en que de nou, comencen a nàixer, altres ateneus
populars, centres republicans democràtics i cases del
poble, que tindran una forta implantació popular durant les
primeres dècades del segle XX, i amb el temps es
convertiran en veritables universitats populars, que
gestaran un estat d’opinió crític i analític.
Amb l’arribada de la II República i les seves llibertats,
de nou va sorgir un nou moviment de les noves generacions
que apostaven per la llibertat. És en aquest moment, quan
els anarquistes
decideixen deixar els vells
ateneu
populars, per crear nous ateneus llibertaris. Encara que
molts cops, camuflats sota el nom d’associacions populars,
com per exemple. “La asociación cultural Faros” coneguda
realment, però, amb el nom d’Ateneo Faros.
Els Ateneus Llibertaris en aquest període es convertiren en
l’ instrument adequat per a que joves anarquistes,
s’enquadressin
en diferents grups de les
Joventuts
llibertàries, així no és estrany comprovar com en quasi
tots els ateneus llibertaris hi havia grups de les JJLL
formats com a màxim per 10 0 12 persones cadascun, que
feien les seves activitats o participaven de les activitats
polítiques i culturals que es feien a les seccions dels
teatres, ja fos teatre, excursionisme, naturisme, etc...
Però sobretot, és important ressaltar que en aquest ateneus
del període republicà, es produeix per primer cop el
contacte directe de l’ona amb les idees de l’ acratisme,
que no es podien desenvolupar en la majoria de sindicats,
però també en aquest context són importants la feina que
feren revistes com: “Estudios”, “Iniciales”, “Etica”,
“Higia”, “Generación Consciente”, etc. Només cal fer un
repàs a la premsa obrera dels anys 30 com “Tierra y
Libertad”, “Fragua Social” i sobretot “Solidaridad Obrera”
per veure com bona part de la vida interna dels ateneus
portava als seus afiliats a un major coneixement de la vida
i de la cultura, i aquesta era viscuda apassionadament.
Aquests ateneus, foren coneguts, cadascú amb les seves
particulars peculiaritats, durant l’ època
republicana i

en la de la dictadura anterior, com Ateneus Racionalistes,
Llibertaris, Populars, Enciclopèdics, Politècnics, Cases
del Poble, etc...
En aquest camí de la consolidació estructural, no hi ha
dubte que els ateneus es convertiren en una part important
de pensament crític d’aquest país. Així com amb el pas del
temps es convertiren en una tribuna, no solament de la
cultura popular, sinó també, com a plataforma de l’acció
política d’un país trencat. A part de substituir a l’estat
en el paper d’educador del poble. Convertint a l’obrer en
un autodidacta crític, capaç de plantar cara al feixisme
durant
tres
anys,
juntament
amb
els
sindicats
anarcosindicalistes de la CNT i els grups republicans.
Només cal llegir les memòries del general Emilio Mola “Lo
que yo supe” , que tracten sobre el període en que Mola
estigué com a director general de la seguretat durant la
dictadura de Primo de Rivera i de Berenguer, per entendre
exactament contra què es va alçar l’exèrcit el 18 de Juliol
del 36 a l’Àfrica, i el motiu no era altre que el
coneixement que anava adquirint el poble, que va donar
capacitat d’entendre i de desenvolupar-se als homes i dones
que venien de l’ obrerisme, i aquest saber l’ havien
obtingut en bona part en els ateneus, convertits en
universitats populars. Poc a poc, s’estava creant una
capacitat per gestionar una nova societat. I això ni els
militars, ni els religiosos ho podien permetre.
Després arribà la llarga nit del franquisme, on la
imaginació fou comprimida, fragmentada i lapidada, on tots
els locals dels
ateneus crítics foren clausurats,
perseguits i assassinats els seus militants, destruïdes les
seves petites propietats i cremades bona part de les seves
biblioteques. El terror va assecar el camp de les idees i
la por es va apoderar de les noves generacions. I així fou,
durant un temps que va arribar a semblar etern.
Un Cop restablerta la democràcia a Espanya el 1976, la sort
dels ateneus no ha estat diferent que durant l’etapa del
franquisme, ja que els polítics van restablir de nou tots
els instruments del nou sistema democràtic, però deixaren
de banda ja de bon principi, la idea d’ apoiar i recuperar
els vells fòrums de debat i cultura popular con els
ateneus, centres republicans o ni tan sols les cases del
poble socialistes que tingué la República.

Davant d’aquesta situació, la formació de nous ateneus anà
a càrrec d’alguns veïns de barriades populars i de joves
àcrates, però davant d’una societat, manipulada pels medis
de comunicació i tremendament materialista, aquests ateneus
van anar perdent la vitalitat i la il·lusió .
A part en el cas del Ateneus Llibertaris es produeix el fet
de la doble militància dels seus afiliats amb relació amb
la CNT i un cop passada l’efervescència dels primers anys
de llibertat. La dependència dels ateneus amb el sindicat
faran que aquests visquin les mateixes tensions de ruptura
de la central anarcosindicalista, pel que a mitjans dels
anys 80 gairebé no quedaran nuclis ateneístics en el
conjunt de la pell de toro.
De totes maneres crec que caldria que ens aturéssim
novament a l’any 1976 i anys següents, quan un cop
restablerta
la
democràcia,
les
noves
institucions
decideixen que ja no serveix el vell model associatiu
republicà de cooperatives, ateneus i demés. I, naturalment
desacreditaren amb tots els seus medis mediàtics, aquesta
iniciativa popular que tant pes tingué en el període
republicà i encara avui se li nega i ignora el seu
patrimoni expropiat.
El següent pas que donaren fou el de buidar de contingut
bona part de les associacions de veïns. I així es va
iniciar un procés de domesticació cultural i política, que
a Catalunya passà per la construcció de Centres Cívics, que
amb el temps es convertiren –amb algunes excepcions- amb
casals d’aparcament de vells i nens i com a màxim amb
promotors d’una cultura d’entreteniment i de folklore. I
aquesta “cultura” sempre ha estat dirigida i controlada per
les institucions.
Per tot això, ens donem compte de que la nostra generació
està vivint la “dictadura de un donem les gràcies”, ja que
els que creuen que ens dirigeixen tracten d’ imposar-nos
allò que ells creuen que és el millor per tots nosaltres, o
sigui una cultura d’entreteniment i d’ignorància i s’
obliden que cada generació ha de saber diferenciar les
coses que necessita canviar, les coses que no té d’acceptar
mai i les que mai tenen de canviar. Però això només es pot
fer en un procés d’ evolució en igualtat i no per
imposició.

Avui a les portes del segle XXI seguim creient que l’ home
i la dona necessita més de les velles associacions
ateneistes que dels nous centres
cívics, malgrat que a
aquesta societat li hagin pres els arguments que abans eren
cridats com “Unió, acció i autogestió “, crit que procedia
del camp de les humanitats, on tot hom era considerat
igual. I aquest retrocés es produeix per imposició d’unes
institucions que en nom del progrés neguen els instruments
necessaris per posar el coneixement a l’abast de tothom i
no contents amb això, encara ens volen planificar la nostra
vida i el nostre lleure.
Quant als ateneus llibertaris, avui veiem que tenen una
filosofia de vida que els fa molt particulars i singulars,
ja que sense declarar-se llibertaris, la seva rebel·lia els
delat, - entre altres aspectes, el moviment okupa,
qüestionar el sistema i inclús els seus pares, manera de
vestir, música... –amb una problemàtica molt concreta que
fa que fins i tot ignorin el seu referent històric en
aquest cas el mateix moviment llibertari.
Creure l’any 2000 en els ateneus passa per entendre i
recuperar el pensament de l’ homes com per exemple Antonio
Machado, quan aquest en el II Congrés Internacional
d’escriptors Antifeixistes , celebrat en diferents ciutats
de
l’Espanya republicana de 1937, ens diu: “ Per
nosaltres, defensar i difondre la cultura és una mateixa
cosa: augmentar en el món, el tresor humà de la consciència
vigilant”.
Manel Aisa
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Amb ma mare Pilar Pàmpols Poquet al Balcó de Casa Cadena 6
bis seria més o menys Nadal del 75

Amb el pare Eusebi Aisa Cuenca al terrat de casa Cadena 6
bis devia ser més o menys l’any 1970

Amb dos grans del Carrer Aurora (Xino) Barcelona a l’hora
del “potage” a un Bar de Llefia Badalona al descans del
curro de pintor.
Antonio Molina i Antoni Bosch Boj “el
nen” any 1972

