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CETRES: UNA HISTÒRIA D’ÈXIT 
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La història de l’Associació Cultural CETRES és, vista amb perspectiva, la 

història d’un èxit. D’un èxit treballat, constant, laboriós. Ni atzarós ni gratuït. En 

el món de la cultura, de l’associacionisme cultural, la continuïtat és ja per ella 

mateixa un triomf. Per tant, durar és una manera de vèncer. Si a més aquesta 

continuïtat es fa renovant-se, adaptant-se a les circumstàncies de cada 

moment, entenent els canvis de la societat i buscant respostes noves a 

necessitats noves, el triomf és doble. Fer anys és una festa. Fer-los amb un 

creixement proporcionat i constant i fent un servei apreciat i valorat per moltes 

persones és una festa compartida. 

 

Al meu parer, l’èxit de CETRES –que és l’actiu de la Tyn Campos i de totes les 

persones que hi han col�laborat en un moment o altre al llarg d’aquest anys- 

neix de la confluència de dues virtuts: un bon diagnòstic inicial i una feina 

constant de generar productes que responguin activament a aquest diagnòstic. 

Les dues coses, juntes i per separat, demanen a la vegada intuïció i feina. 

Comencem pel bon diagnòstic. CETRES va saber copsar l’existència d’una 

demanda, és a dir, d’una necessitat social no coberta. Aquesta demanda és 

difícil d’explicar, però fàcil d’entendre. Hi ha una demanda atmosfèrica, gasosa 

–però que calia que algú copsés i interpretés- de formació cultural i de formació 

continuada per part de persones que tenen uns fonaments sòlids, una curiositat 

constant i que tenen ganes de saber coses sense cap altre objectiu que el de 

saber, sense pretendre que tinguin aquests coneixements un rendiment laboral 

o de cap altra mena. Saber i conèixer per ganes d’entendre i de fruir. Saber de 

música, d’història, de literatura, de política, de psicologia, d’art. Escoltar, viatjar, 

visitar, sentir, són maneres d’accedir a aquesta informació i aquesta formació 

que es desitja. Formats diferents al servei d’un mateix objectiu. 

 

Aquesta demanda de formació no reglada però rigorosa i fiable té nivells 

diversos. En funció del que podríem anomenar els coneixements previs de les 
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persones a les que s’adreça. Hi ha una demanda bàsica, que més o menys 

s’ha treballat des de les institucions. Hi ha una demanda dispersa, difuminada, 

on es barregen nivells prou diferents –i que per tant tendeix a igualar-se per la 

base- que en algunes ocasions ha pogut autoorganitzar-se, sobretot entre la 

gent més gran. Però hi havia una banda mitjana i alta d’aquesta demanda de 

formació que no tenia on acudir d’una manera sistemàtica. Es podia construir 

un programa a mida a base de conferències disperses o de cursos 

especialitzats. Però la intuïció de CETRES va ser empaquetar aquestes ofertes 

diverses i convertir-ho en un catàleg únic, a mida d’un sector amb curiositat, 

amb formació, amb interès, amb una certa disponibilitat de temps, creant una 

oferta innovadora. Després n’han vingut d’altres, i CETRES en un cert sentit ha 

hagut de competir. Però duia l’avantatge en moltes coses de la primera intuïció 

i de la capacitat de donar-li resposta. 

 

Perquè amb aquesta primera intuïció intel�ligent i encertada no n’hi havia prou. 

Calia generar una oferta a la mida d’aquesta intuïció, de la demanda intuïda. I 

aquí és on hi ha una feina constant de molts anys, però també una suma 

d’intuïcions parcials i concretes. Tyn Campos ha dit moltes vegades que el 

principal actiu de CETRES són els seus professors. És una veritat només a 

mitges. El gran actiu de CETRES ha estat dissenyar productes interessants i 

buscar persones competents per dur-los a terme. Competents en molts sentits: 

en els seus coneixements, en la seva capacitat de comunicació, en el seu 

interès per fer-ho bé. La llista dels professors de CETRES és impressionant i és 

un orgull personal formar-ne part. Intuïció i feina i capacitat de convicció per 

confegir aquesta llista canviant i sempre important de professors. Però també 

intuïció i feina per tal d’atreure aquests professors, de fer-los sentir còmodes, 

de fer que el dia de CETRES sigui per a tots ells una jornada agradable i plena 

d’interès.  

 

Com ho ha fet, això, CETRES? Gràcies indubtablement a la capacitat i la 

constància i la perseverança dels seus equips directius i administratius. Però 

estic convençut que la millor carta de presentació de CETRES, de cara als 

professors que li han interessat, han estat els seus alumnes. CETRES ha pogut 

oferir als seus professors un alumnat interessat, format, de nivell, capaç 
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d’escoltar amb atenció de preguntar amb sentit, d’aportar coses que el 

professor no sap. Un alumnat agraït i interessant. El nivell no es marca només 

amb els professors. Es marca també amb els alumnes. La gràcia de l’operació 

és fer casar un professorat i un alumant que es complementen. Amb un altre 

alumnat, aquesta professors se’n cansarien. Amb uns altres professors, aquest 

alumnat se n’aniria cap a casa. CETRES és un punt de trobada i aquest és 

precisament el seu millor actiu. Perquè els punts de trobada no es produeixen 

per casualitat, sinó que es construeixen amb treball i amb tenacitat. I per un 

procés de tempteig, de decantació, d’estímuls i de proves. 

 

La història de CETRES ha estat i és una història d’èxit no tant sols perquè va 

començar bé, amb una bona pensada, sinó perquè ha continuat bé. I en 

aquesta continuïtat hi ha molta gent que ha ajudat. Uns més que altres. Els qui 

més, els qui hi són cada dia, fent programes, trucant, buscant professors i 

buscant alumnes. Però també hi ha participat i hem participat tots els que 

n’hem estat alumnes i professors. No és un reconeixement retòric. És una 

estricta descripció. Qui ha estat a CETRES ho sap. 

 

Per molts anys! 

 

 

 

Vicenç Villatoro 

 
 
 
 

 


