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Resum
Les linies que presento a cantinuació són h i t d'un treball de recerca
dels fons de I'Ateneu Barcelones, en el decurs d'una investigació més
amplia sobre la recepció del pensament i la cultura europeus a la Catalunya
de la Restauració. Malgrat que 6s un conflicte prou conegut, aquest article
pretén, tenint en compte els documents originals, aprofundir-lo per ajudar a
definir de la forma m6s acurada possible les característiques de I'Ateneu
durant el daner quart del xx.
Un dels elements de consolidaciódeis sectois intel,lectuals i professionals
del nostre país 6s constituit per la plataforma d'intewenció publica que
representava I'Ateneu Barcelones durant la Restauració canovista i, de fet, fms
ben entrat el segle m. El fet de ser capaG d'aplegar sensibilitats divems, i sovint
ideolbgicament oposades, és allb que dóna a I'Ateneu la seva onginalitat en un
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moment en el qual I'actitud govemamental prenia un carés netament repressiu.
La Restauració, primer durant I'intemegne del general Serrano, i desp& la
prbpiament borbbnica, intenta d'antuvi esbonar tot el que pogués ser identificat
amb el periode revolucionari. El mateix Ateneu fou sotmes a conhol i no tingu~?
carta de legalitat fins el primer de maig de 1875.'
El cert 6s que davant la nova situació, la unanimitat estava lluny de
presidir la vida de la institució. Durant aquest mateix curs 1875-76, el
secretari general i bibliotecari durant el curs anterior Juan de Arana, ha de
fer front al desig de certs socis en el sentit de fer neteja d'obres «perilloses»
de la biblioteca de I'Ateneu. A pari d'afirmar que I'adquisició de les obres
havia estat aprovada per la Junta, i que van ingressar a petició d'alguns
socis diferents obres de diverses escoles, pero totes «dignas y respetables»,
considera que seria «altamente ridículo y atenlario al derecho de los socios
pretender espurgar la biblioteca, sujetándola a un criterio exclusivista, por
mas respetable que éstefuera», i que en aquest moment es donaria de baixa
de la Junta i de I'Ateneu.'
Aquest caracter obert de la institució, moltes vegades a despit del que
succeia dins el camp estrictament politic, no sempre es podia sostreure pero
de I'impacte exterior que revestien els seus actes. Per aixb, cal analitzar les
polemiques positivistes provocades per les conferencies de Pere Estasén
m6s per la seva repercussió a la premsa que per les protestes que poguessin
produir dins la corporaci6. La famosa cinquena confer&ncia fou recollida
per la Gaseta de Barcelona (5 d'abril 1877) en uns termes que Estasen
mateix havia intentat amortir, apaivagant en la mesura que fos possible les
connotacions religioses de les teories exposades. De fet, la seva distinció
entre I'infinit, en el qual no creia, i l'indefmit, el volgué situar en un
context purament cientific, allunyat de tot enfrontament amb cap teogonia
(Estasén, 1877). La carta de la Directiva ens reafirma en aquest sentit,
perquc! la justificació per suspendre les conferencies, aprovades en els seus
eixos principals per la mateixa Junta presidida per Manuel Duran i Bas,

' Arxiu Ateneu Barcelonks, document 161165.

' Amiu Ateneu Barcelonbs, document 1713.

recordem-ho,' es basava en el fet que no es podia donar la imatge que
I'Ateneu donava cabuda a I'exposició de certes idees, que la conferencia
violava els estatuts de I'Ateneu i la legislació vigent en materia religiosa i
finalment que I'extracte que publicava la Caseta provocava a la Junta
((penay disgusto».' En tot cas, 6s la referencia al m6n exterior, i no la
tensió interna, allo que en justifica la censura.
Aquesta tensió interna, que no podem tanmateix negligir, es desferma
durant la presidencia d'fgnasi M. de Fenan. A desgrat de la creació de 1'Ateneu
Lliure de Barcelona el maq de 1877, el cert 6s que una part important del que es
denominava escola liberal romangué dins la disciplina de 1'Ateneu Barcelones.
El mateix Estasin, el 24 de desembre de 1877 regala una obra a la biblioteca de
I'Ateneu, amb protestes de la seva lleialtat a la institució.' La crisi que sacseja
més fondament 1'Ateneu es produi a partir de la decisió de la Junta Directiva de
no autoritzar una conferencia que no havia estat sol4icitada pel president de
1'Ateneu. Aquesta decisió es pren el 21 de gener de 1878 i, des d'aquest
rnoment fms a mitjan febrer, els sectors consetvadors i els liberals obren una,
Iluita, de vegades discreta, de vegades pública, que fmalitza amb el iriomf dels
sectors més obertF. El desenvotupament del winflicte, produit a partir de
Vesmentada data del 21 de gener, genera la crisi de la mateixa Junta Directiva,
amb cessaments dels contraris a la postura adoptada, que, com assenyala Ramon
Coll i Pojol, eren després elegits com a vocals per les seccions, en un clar
desafiament a la Directiva.'
El 7 de febrer dimiteix el rnateix president Ignasi M. de Fenan, sense que
aixb apaivagui del tot els hims, perque el dia 9 un gnip de 48 membres de la
secció de ciencies morals i politiques sol.licita que fos revocada la decisib presa

' Arxiu Ateneu Barcelon&s,document 181235 de Pere Estasén de presentació a la
Junta de les confer2ncies per desenvolupar.
'
Idem.
Referits a I'affaire, de 181324 fins a 181239 quatri.
' Arxiu Ateneu Barceion&s,document 191137.
Era el cas del mateix Coll i Pujol, que dimiti com a secretari el 22 de gener i fou
nomenat vocal per la Secció de Ciencies Exactes el G de febrer. Arxiu Ateneu Barcelones, documents 19/218 i 191218 quatri.
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el 21 de gener.' El 14 de febrer aquesta sol.licitud 6s ratificada pel president de
la secció, Narcis Guillen i el seu secretar¡ José Elies de Molins.
Cal destacar que, a judici de Ramon Coll i Pujol a la ressenya dels
treballs del curs anterior: que fa en la seva condició de secretari de la Junta
sortint, I'acte més sobresortint del proppassat periode és el constituit per les
quaire nits acadkmiques, en les quals, i al sal6 (de catedres) de I'Ateneu, es
discutiren públicament els posicionaments conservadors i liberal
progressiu, amb intervencions dels senyors Amell i Llopis, Manuel
Angelon, Joan Cabot, Castellar i Serra, Duran i Bas, Freixas, Nanot i
Renart, Roselló, Rufart, Senpere i Miquel, Sol i Ortega. En paraules de Coll
i Pujol, hi hagué un abans i un després d'aquestes sessions, de les quals
sorti enfortida la tendencia liberal de I'Ateneu, que es convertí en el futur
«en unpalenque abierto para toda clase de lides literarias y cientificas [...]
teatro de las lides de las ideas)).'
La dimissi6 de la Junta a continuació del president obre un periode
d'interinitat, primer amb la presidencia de Jos6 Ramon de Luanco i
posteriorment de Joaquim Cadafalch, elegit al mes d'abril. La situació es
normalitza amb l'elecció de Narcis Carbó com a president al mes de juny.
Aquest en va acceptar la presidencia el dia 2 de juliol. La nova junta té
entre eis seus membres personalitats que s'havien caracteritzat per la seva
oposició a la mesura del 21 de gener, els mes destacats del quals eren el
secretari entrant Elies de Molins i el vicepresident Coll i Pujol.
Aquesta Junta pren la iniciativa el dia 1 de novembre d'enviar una
circular als socis en que els invita a accedir a la catedra de conferencies, en
un to que indica prou clarament la connexió dins aquesta linia ((tolerant i
expansivan que havia sortit enfortida de la crisi dels mesos de gener i

' Arxiu Ateneu Barcelonhs, document 20170. Dins les signatures reconegudes trobem Nanot-Renart, Pompeu Gener, Domtnec Valls, Elies de Molins, Coll i Pujol i
Josep M. Rufart entre d'altres.
' Ressenya feta el 30 de desembre de 1878, dins la sessió pública inaugural per al
curs 1878-79.
Bosquejo histórico del Ateneo Barcelonés, Barcelona, Imp. de Luis Tasso, 1889,
pag. 111.
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febrer. El fragment m& significatiu d'aquesta circular parla de donar la
«conveniente amplitud dentro de los limites de respeto y consideración I...]
creyendo asi interpretar desde una manera recta el espíritu del
reglamento».'" La influencia que aquest document assoli la veiem prou
clarament en la rapidesa amb que s'enllesti un cicle tan conflictiu i
problemitic a prior; com fou el de les «conferencies dominicals per a
obrersn proposades amb alguns noms per Senpere i Miquel ja el 9 de gener,
dos mesos desprbs de la publicació de la circular."
Aquesta sortida de la crisi, mitjancant I'elecció d'una Junta propera
als plantejaments de la tendencia liberal, possibiliti la permanencia al si de
1'Ateneu d'un seguit d'intel.lectuals, el camp ideolbgic natural dels quals
hauria d'haver estat el neonat Ateneu Lliure de Barcelona, que aquest 1878
n'inaugura una extensió presidida per Ginb i Partagas, 1'Ateneu Lliure de
Catalunya. Tanmateix, tant el Lliure de Barcelona com aquest nou de
Catalunya responen més a un criteri de paral.lelisme que no pas
d'altemativa. Els sectors liberals que romanen són prou significatius perque
en les disputes internes la balanp es decanti finalment envers els criteris
m6s oberts, malgrat les primeres prohibicions h i t més del legalisme de la
Junta presidida per Duran i Bas, jurista no ho oblidem i comprom*~amb la
Restauració canovista, que del taranni general dels ateneistes, i el seguit de
signatures que pressionen per la revocació de mesures de tipus limitatiu a
I'exposició de les idees i I'actitud de les seccions, especialment la de
ciencies morals i politiques i la de literatura, que ens indiquen que la
«victbria» dels sectors conservadors el 1877 constituia un miratge.
L'elecció de Domenec Valls com a nou president el julio1 de 1879, i
sobretot la de Joan Sol i Ortega el 31 d'octubre del mateix any per renúncia
a causa de motius de salut de DomBnec Valls, ho acaben de corroborar.
Ja des del comencament de la Restauració 1'Ateneu es veu com la
plataforma d'intervenció natural deis intel.lectuals i professionals
barcelonins, per damunt de consideracions conjunhlrais. La crisi economica
que sacseja I'Ateneu Lliure el 1881 i I'aillament en que es troba (Casassas,
Arxiu Ateneu Barcelones, document 20147.
" Arxiu Ateneu Barcelones, dncuments 201203 i tris.
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1986) no són raons suficients per justificar l'arribada el primer semestre de
1882 de fins a 75 nous socis al Barcelones, en un mornent en el qual aquest
tambb estii cercant la manera de sortir de la seva prbpia crisi econbmica."
Durant el periode 1877-1880, i especialment el periode d'interinitat
que s'obre amb la dimissió d'Ignasi M. de F e m n el febrer de 1878, les
posicions doctrinals al si de la corporació barcelonina estableixen una
confrontació d'estrategies i d'interpretacions dels estatuts, que permeten,
amb el triomf dels corrents més tolerants, crear ja al fmal de 1878 el marc
que possibilités el debat de les idees amb prou amplitud per fer-lo atractiu a
la resta dels sectors intel.lectuals i professionals, que resten a l'expectativa
de la resolució de la crisi.
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