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INTRODUCCIÓ 

 

Presentació i estat de la qüestió 

 

La cultura, en el sentit més ampli de la seva definició, és tot allò que afecta el 

sistema de significats amb el qual els humans organitzem els nostres coneixements i les 

nostres creences, els nostres símbols expressius i els valors amb els quals interpretem la 

nostra existència individual i la convivència col·lectiva. En conseqüència, des de temps 

immemorials, els projectes culturals han ocupat un lloc estratègic en el terreny de la 

política, ja que a més de ser una font d’identitat, han estat i segueixen essent objecte de 

control ideològic.  

Experts en la matèria com Tobby Miller i George Yúdice han demostrat que al 

llarg de la història, intel·lectuals i polítics, preocupats per assegurar la seva hegemonia, 

han exercit monopolis sobre la cultura i els símbols a través del disseny de polítiques 

culturals.1  

A Catalunya, com argüí Jordi Casassas, fou amb l’aparició del regionalisme i del 

catalanisme polític, en l’últim lustre del segle XIX, quan la cultura catalana es va veure 

fortament polaritzada cap a la política i la reivindicació nacional pròpia. Tot i així, no 

fou fins a la instauració de la Mancomunitat, que la cultura catalana fou reconeguda i 

potenciada de forma oficial per les institucions públiques.2  

A l’albada del segle XX, el creixent protagonisme de les capes populars, com a 

nous subjectes històrics, juntament amb la necessitat que sentien els intel·lectuals i 

polítics noucentistes d’apropar Catalunya a Europa, van fer adquirir a la qüestió cultural 

una importància social, política, econòmica i religiosa de primer ordre. Malgrat això, 

fins avui s’han realitzat molt poques investigacions monogràfiques que hagin analitzat a 

fons totes les vicissituds de la política cultural desenvolupada per la Mancomunitat de 

Catalunya. 

 Les obres més completes en aquest camp són: el volum dedicat al noucentisme 

que es va incloure en la investigació Història de la cultura catalana dirigida per Pere 

Gabriel; les investigacions que han anat sorgint sota el paraigua del Grup d’Història de 

la Cultura i dels Intel·lectuals, de la Universitat de Barcelona, dirigit per Jordi 

                                                           
1 Toby MILLER i George YÚDICE, Política cultural, Barcelona, Gedisa, 2004. 
2 Jordi CASASSAS (coord.), Els intel·lectuals i el poder a Catalunya: Materials per a un assaig 
d’història cultural del món català̀ contemporani (1808-1975), Barcelona, Pòrtic, 1999. 
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Casassas;3 i el capítol de llibre que l’any 1996 dedicaren a aquesta qüestió Albert 

Balcells, Enric Pujol i Jordi Sabater, així com els articles que sorgiren arran d’aquesta 

recerca i que, de mica en mica, van anar publicant tant Balcells com Pujol.4 

Totes aquestes investigacions posaren en relleu que la gestió desenvolupada per 

Enric Prat de la Riba, primer, i per Josep Puig i Cadafalch, després, va servir per a 

cohesionar el territori, normativitzar la llengua, difondre i consolidar la identitat 

nacional catalana; així com per a crear, per primera vegada des de 1714, institucions 

culturals autòctones, d’acord amb els criteris plantejats als països més avançats del 

continent europeu. A més, totes elles feren especial èmfasi en el fet que, en tan sols 11 

anys, els dirigents de la Mancomunitat de Catalunya van aconseguir desenvolupar 

projectes culturals innovadors, rellevants i singulars amb molt pocs mitjans; malgrat el 

context de crisi i els entrebancs que els posà el govern central. 

Tot amb tot, si bé és cert que actualment no es pot fer més que reafirmar aquesta 

tesi, acceptada àmpliament pel conjunt de la historiografia catalana, també ho és que 

encara hi ha aspectes a investigar. Com adduí Josep Maria Roig i Rosich: «De la 

Mancomunitat en sabem força coses però no les suficients, ens cal descobrir nous 

elements i repensar el que tenim [...] Cal que ens responguem noves preguntes».5 I en 

gran part, és per això que em vaig aventurar a realitzar aquesta tesi doctoral.  

                                                           
3 Pere, GABRIEL (dir.), Història de la cultura catalana, vol.VII, El Noucentisme (1906-1918), Barcelona, 
Edicions 62, 1994-1999; Pel que fa a les obres del Grup d’Estudis de la Cultura i els Intel·lectuals 
destaquen les obres de: Jordi CASASSAS (coord), Els intel·lectuals i el poder a Catalunya (1808-1975), 
Barcelona, Proa, 1999; Jordi CASASSAS, La fàbrica de les idees. Política i cultura a la Catalunya del 
segle XX., Barcelona, Afers, 2009. Jordi CASASSAS, «La institucionalització de la cultura», dins. DD. 
AA. El noucentisme, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1987; Giovanni CATTINI, 
Enric Prat de la Riba i la historiografia catalana: intel·lectuals i crisi política a la fi del segle XIX, 
València, Afers, 2008; Giovanni CATTINI, Joaquim de Camps i Arboix: un intel·lectual en temps 
convulsos, Barcelona, Fundació Josep Irla, 2015; Antoni GUIRAO, «La Cataluña» ideologia i poder a la 
Catalunya noucentista. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, 1999; Manuel PÉREZ NESPEREIRA, La 
recepció del pensament i la cultura europeus a la Catalunya de la Restauració. Tesi doctoral. Universitat 
de Barcelona, 2005, 
4 Albert BALCELLS, Enric PUJOL i Jordi SABATER, La Mancomunitat de Catalunya i l’autonomia, 
Barcelona, Proa, 1996; Albert BALCELLS, «L’inici de la Mancomunitat de Catalunya el 6 d’abril de 
1914. Un programa de modernització́ i d’integració́ cultural de la nacionalitat», a Josep M. Figueres (ed.), 
Grans moments de la història de Catalunya, Barcelona, Base, 2006, p. 95-117; Albert BALCELLS, 
Albert i Enric Pujol, Història de l'Institut d'Estudis Catalans, 2 vol. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 
2002–2007. Albert BALCELLS, «Civisme i higiene. El programa d’educació ciutadana de la 
Mancomunitat de Catalunya, 1914-1923, Cercles, revista d’història cultural, núm. 12 (gener 2009), pp. 
49-74; Enric PUJOL, «De la Mancomunitat de Catalunya a la Generalitat Republicana (1944-1933). Les 
primeres institucions polítiques autòctones de la contemporaneïtat», Butlletí de la Societat Catalana 
d’Estudis Històrics, núm. XXVI (2015), p. 115-128;  Enric PUJOL, Ferran Soldevila i la historiografia 
catalana del seu temps (1894-1971). Tesi doctoral. Departament d’Història Moderna i Contemporània. 
Universitat de Barcelona, 2000. Albert BALCELLS, «La política cultural de la Mancomunitat», Revista 
de Catalunya, núm. extraordinari (2013), pp. 11-26. 
5 Josep Maria ROIG I ROSICH , «Introducció», Revista de Catalunya, número extraordinari (2014), p. 12 
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Més concretament, aquesta investigació té els seus orígens en la tesina: La 

biblioteca popular d'Olot. Una herència cultural, que vaig presentar a la Universitat 

Autònoma de Barcelona, el setembre de l’any 2012, dins el marc del Màster 

Interuniversitari d'Història Contemporània que ofereix aquesta mateixa universitat.6 A 

partir d’aquest estudi de cas de la biblioteca popular d’Olot, la meva ciutat natal, vaig 

poder constatar que encara hi havia molts aspectes de la història cultural d’aquesta etapa 

que no havien estat tractats amb profunditat. 

En primer lloc, vaig adonar-me que convindria estudiar més a fons quin paper 

jugaren els intel·lectuals i polítics de les diferents formacions polítiques en la confecció 

i el desenvolupament del pla de cultura traçat pels dirigents de la Mancomunitat. I no 

em refereixo únicament a aprofundir en la tasca que van dur a terme els republicans 

autonomistes, com ja s’ha començat a assenyalar en alguns estudis,7 que també; sinó a 

la necessitat d’esclarir fins a quin punt les diferents cultures polítiques i ideològiques 

esteses arreu del territori van condicionar l’evolució d’aquesta política cultural pública. 

Resultaria adient precisar quin paper van jugar les forces monàrquiques, el partit 

tradicionalista, els sectors anarquistes, així com els republicans radicals: Com es va 

posicionar cada grup? Quins debats parlamentaris van tenir lloc entorn de la qüestió 

cultural catalana? A quins interessos responia una posició o altra; atenyia a litigis locals 

per assolir l’hegemonia municipal? O bé formava part d’una estratègia política ben 

calculada per les cúpules dels diferents partits? Les posicions que d’entrada van 

adoptar-se es van mantenir o bé van anar variant amb el temps? Per quin motiu? 

Segonament, vaig detectar la necessitat de definir millor el tipus de relació que 

es va establir entre els consistoris municipals i l’ens regional. Hi va haver entesa? Hi va 

haver afany de protagonisme d’uns sobre els altres? Tenien les mateixes expectatives 

sobre l’obra de cultura empresa aleshores? Van tenir capacitat els intel·lectuals i polítics 

de cada localitat per a modificar aquella iniciativa?  

Tercerament, em va semblar que seria oportú determinar de manera més clara 

quines foren les repercussions polítiques i socials que tingué l’obra de cultura de la 

Mancomunitat de Catalunya; efectuar una anàlisi que anés més enllà de les 

consecucions assolides estrictament en l’àmbit cultural o en la difusió de la identitat 
                                                           
6 Podeu consultar una síntesi d’aquest treball a: Laura CANALIAS, La biblioteca popular d'Olot. Una 
herència cultural, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, núm. 24 (2013), pp. 202-
218. 
7 Agustí COLOMINES i Aurora MADAULA, Pàtria i Progrés. La Mancomunitat de Catalunya, 
Barcelona, Comanegra, 2014; Alfred PÉREZ NESPEREIRA, «La Mancomunitat de Catalunya, dretes o 
esquerres? Obra de país!», Eines, núm. 21 (2014), pp. 105-110. 
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nacional catalana (que han estat les més estudiades fins avui); per passar a determinar si 

les mesures dutes a cap van contribuir o no a mitigar la conflictivitat social; a reduir 

l’apatia política; i a democratitzar, modernitzar i regenerar la societat. 

 Així mateix, vaig constatar que podia ser bo analitzar quin fou el radi 

d’influència dels projectes desenvolupats; apuntar quines poblacions foren les més 

beneficiades i quines ho foren en menor mesura i per quina raó; però, sobretot, 

assenyalar quina fou la transcendència d’aquesta política cultural a la resta de l’Estat. 

Finalment, vaig arribar a la conclusió que per a poder dur a cap un tipus 

d’investigació d’aquestes característiques, seria necessari ampliar la cronologia 

adoptada per la majoria d’investigadors. És a dir, ultrapassar l’any 1925, per a poder 

especificar quins foren els efectes de la política cultural de la Mancomunitat a llarg 

termini i, per tant, investigar què va succeir en els darrers anys de la dictadura de Primo 

de Rivera i, posteriorment, amb l’adveniment de la II República. I és que, les 

continuïtats i les ruptures que es van produir aleshores, poden ajudar a fer una valoració 

més objectiva de l’abast i les repercussions que realment tingué l’empresa cultural 

iniciada l’any 1914. 

En definitiva, actualment, encara manca en la nostra historiografia un estudi 

que analitzi, globalment, la política cultural de la Mancomunitat de Catalunya. Una 

investigació que defineixi, clarament, quins actors van participar en la seva confecció i 

el seu desenvolupament; que especifiqui quin fou el seu abast, i que tingui en compte 

les conseqüències socials, culturals econòmiques i polítiques que va generar tant a curt 

com a llarg termini, en l’àmbit local, regional i, també, a la resta de l’Estat.  

Ara bé, una tasca d’aquestes característiques difícilment podria abastar-se tan 

sols a través d’una tesi doctoral. Per això, vaig decidir acotar el tema, i em vaig 

proposar començar a dilucidar tan sols una petita part dels enigmes plantejats a través de 

l’estudi de cas de les biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya. Aquesta 

investigació no serà, per tant, un estudi global sobre la política cultural de la 

Mancomunitat, però sí que té l’afany d’aportar llum a determinades qüestions que 

l’atenyen.  

Si vaig decidir iniciar aquesta recerca amb l’estudi les biblioteques populars fou, 

en primer lloc, perquè la Mancomunitat no va tenir competències en educació infantil, 

secundària, ni sobre les Universitats, per la qual cosa, un dels seus projectes més 

ambiciosos en l’àmbit cultural, més enllà del desenvolupament de l’ensenyament 
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professional, que ja fou estudiat per Ramon Alberdi i Jordi Monés Pujol-Busquets,8 fou 

la Xarxa de Biblioteques Populars.  

Per aquesta raó, vaig considerar que l’anàlisi detallada i contextualitzada 

d’aquest projecte en particular podia ser un bon punt de partida per a esbrinar noves 

vicissituds de la gestió cultural que es va dur a terme entre 1914 i 1931. Endemés, em 

vaig adonar que en aquest àmbit encara hi havia buits importants que podia ajudar a 

cobrir.  

Les obres pioneres de Concepció Balanzó i Michel Plault sobre el sistema 

bibliotecari català,9 obriren un camí que ‒exceptuant dos breus articles de Rosa 

Leveroni a finals dels seixanta‒10 no seria seguit fins al 1984 pel conegut treball 

d’Alexandre Galí sobre les institucions culturals catalanes;11 una investigació de 

referència que s’ocupà, principalment, de descriure el procés normatiu, l’estructura i 

l’evolució històrica d’aquests centres, però que no va valorar, per contra, qui era el 

públic que en gaudia ni quines repercussions tingueren en el seu entorn local. 

Mancances que, també, presenten la majoria investigacions sorgides a posteriori.  

En les dues darreres dècades, la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de 

la Universitat de Barcelona, a través de les revistes Item: revista de biblioteconomia i 

documentació i de BiD, textos universitaris de Biblioteconomia i documentació; així 

com del patrocini de diverses monografies i tesis doctorals, ha contribuït a potenciar la 

història d’aquests equipaments culturals, que han enaltit tant per la seva solidesa com 

per la seva persistència al llarg del temps malgrat les dictadures primoriverista i 

franquista.12 Tot i que no es pot negar que la labor desenvolupada per aquests 

                                                           
8 Ramon ALBERDI, «Política i ensenyament a Barcelona. L’Escola del Treball (1913-1930)», Recerques, 
núm. 14 (1983), pp. 97-112; Jordi MONÉS PUJOL-BUSQUETS, Formació professional i 
desenvolupament econòmic i social català (1714-1939), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2005.  
9 Concepció de BALANZÓ, Les biblioteques populars de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Escola 
de Bibliotecàries, 1935; Michel PLAULT, Les Bibliothèques de Catalongne, París, Presses Modernes, 
1935. 
10 Rosa LEVERONI, «Un cinquantenari que no ha d'ésser oblidat: les biblioteques populars», Serra d'Or 
(Barcelona), núm. 111 (desembre 1968),  p. 43-47; Rosa LEVERONI, «L’Escola de bibliotecàries», Serra 
d’Or, núm. 114 (març 1969), p. 25-27. 
11 Alexandre GALÍ, «Biblioteques populars», a Biblioteques populars i moviment literari. Llibre XI. 
Història de les institucions i del moviment cultural a Catalunya: 1900-1936, Barcelona, Fundació 
Alexandre Galí, 1984, p. 7-45. 
12Assumpció ESTIVILL, L’Escola de Bibliotecàries: 1915-1939, Barcelona, Diputació de Barcelona, 
1992; Assumpció ESTIVILL, Qui era qui a l’Escola de Bibliotecàries: notícies biogràfiques del 
professorat, 1915-1972, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 2016; Teresa MAÑÀ, Les 
biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya: 1915-1925, Lleida, Pagès Editors, 2007. (La 
tesi doctoral amb el mateix títol fou presentada el juny de 2005); Teresa MAÑÀ, Les biblioteques 
populars a Catalunya a través dels seus anuaris (1922-1936), Barcelona, Universitat de Barcelona, 2001; 
Teresa MAÑÀ, «Lectura i públic lector a les Biblioteques Populars, 1924-1936», Ítem, núm. 14 (gener-
juny 1994), p. 21-36; Mònica BARÓ i Teresa MAÑÀ, «Eugeni d'Ors i les biblioteques: una aproximació 
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professionals en biblioteconomia ha estat majúscula, ja que han fet una molt bona 

descripció del funcionament, la metodologia i el fons d’aquest servei públic, cal fer 

avinent que la majoria de les seves obres no han aprofundit en l’anàlisi social i política 

d’aquestes institucions, atès que, al cap i a la fi, aquest tampoc no era el seu objectiu.  

D’altra banda, tant en les monografies generals sobre la Mancomunitat de 

Catalunya com en les referents al noucentisme,13 les biblioteques populars han rebut un 

tractament parcial i superficial. Els primers autors a aproximar-se al tema, als anys 

seixanta i setanta del segle XX, encara en ple període franquista, enlluernats per la 

solidesa, l’autonomia i la persistència de l’obra projectada van tendir a magnificar i a 

mitificar el sistema bibliotecari bastit entre 1914 i 1925. De fet, tan sols es limitaren a 

reproduir els arguments que la mateixa Mancomunitat de Catalunya va fer servir en el 

seu moment per a descriure el rendiment que tingueren els seus cenacles de cultura. És a 

dir, que es limitaren a presentar l’obra realitzada i a elogiar el seu desenvolupament 

tècnic i administratiu.14  

Davant aquesta realitat, i en aquells mateixos anys, Jordi Solé Tura, en una 

perspectiva més crítica, va titllar el projecte cultural de la Mancomunitat, i per extensió 

també el seu sistema bibliotecari, de paternalista i conservador. Des del seu punt de 

vista les biblioteques eren una iniciativa que formava part d’una estratègia dels sectors 

més influents de l’economia burgesa catalana per a potenciar la concreció de serveis i la 

coordinació de coneixements necessària per afavorir l’expansió industrial de la regió.15 

En un sentit similar, Raymond Carr va desaprovar l’activitat cultural de la 

                                                                                                                                                                          
a partir del Glossari», [En línia]: BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació 
(Barcelona), núm. 12 (juliol de 2004), <http://www.ub.es/biblio/ bid/12baro.htm>. (data de consulta: 3 de 
setembre de 2015); Jordi LLOBET, Lectura pública i lectures populars: model de col·lecció i lectura a 
les biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya: 1918-1924. Tesi doctoral dirigida per 
Assumpció Estivill, Universitat Pompeu Fabra, 2004; Teresa ROVIRA, «La xarxa catalana de 
biblioteques populars: dels orígens a la desfeta del 1939», Ítem (Barcelona), núm. 14, (gener-juny 1994), 
p. 5-20. 
13 Josep MURGADES, «Aspectes culturals de la Mancomunitat», L’Avenç, núm. 3 (juny de 1977) pp.48-
53; Norbert BILBENY, Eugeni d’Ors i la ideologia del Noucentisme. Barcelona, Edicions de la Magrana, 
1988. Jordi CASTELLANOS, Intel·lectuals, cultura i poder: entre el modernisme i el noucentisme, 
Barcelona, La Magrana, 1998.  
14Josep Maria AINAUD, Prat de la Riba, home de govern, Barcelona, Ariel, 1973; Enric JARDÍ, «L’obra 
cultural de Prat de la Riba», Serra d’Or, núm. 8, (agost 1967), p. 21-23; El pensament de Prat de la Riba, 
Barcelona, Alpha, 1983; Josep BENET, «La Mancomunitat catalana», Serra d’Or, núm. 5 (maig 1964), p. 
17-23; Joaquim de CAMPS i ARBOIX, La Mancomunitat de Catalunya, Barcelona, Bruguera, 1968;  
Jordi LLORENS VILA, La Mancomunitat de Catalunya 1914-1925, Barcelona, Barcanova, 1994. 
15 Jordi SOLÉ TURA, Catalanismo y revolución burguesa, Edicusa, Madrid, 1970. 
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Mancomunitat perquè va desenvolupar-se en detriment d’altres empreses – socials i 

polítiques– més importants i urgents, des del seu punt de vista.16  

L’any 1977 Josep Murgades va afirmar que si es va actuar en el terreny cultural 

(i particularment en el bastiment de biblioteques) fou perquè l’estret marge 

competencial de la Mancomunitat només va permetre als seus dirigents actuar en 

aquests àmbits. A més, considerà que s’havia sobredimensionat molt el paper de la 

política cultural duta a cap pels dirigents mancomunals perquè, comptat i debatut, tan 

sols van destinar una dècima part del pressupost total d’aquell ens administratiu a aquell 

àmbit.17 L’any 1996, Albert Balcells, Enric Pujol i Jordi Sabater secundaren aquesta tesi 

però manifestaren que, tot i això, calia reivindicar el paper emblemàtic d’aquella obra, 

ja que gràcies a ella es van poder bastir les primeres institucions culturals autòctones des 

de 1714 i això, fou clau per a poder assolir més autonomia en un futur.18 Malgrat que 

aquesta darrera investigació fa referència al valor simbòlic i a les repercussions 

culturals, no aprofundeix en la resta de conseqüències que tingué el projecte en l’àmbit 

local. 

 En síntesi, el problema de la bibliografia que fins avui s’ha referit a la política 

bibliotecària que va desenvolupar la Mancomunitat de Catalunya és doble. Per un 

costat, els estudis sorgits de l’àmbit de la biblioteconomia s’han centrat a analitzar 

únicament els aspectes tècnics i de funcionament i, per l’altre, els nascuts de la 

historiografia mai han posat prou atenció en les repercussions que va tenir aquest 

projecte. Sempre que des de l’àmbit historiogràfic s’ha fet referència a les biblioteques 

populars ha estat dins obres de més ampli abast, i això no ha permès fer-ne una bona 

fotografia. Els estudis dels anys seixanta van mitificar el projecte, els que sorgiren en 

resposta a aquests, a inicis dels setanta, van adoptar un prisma marxista que avui ja s’ha 

demostrat obsolet, i les obres més actuals tan sols s’han centrat a analitzar la seva 

significació cultural i nacional catalana, sense especificar quines repercussions va 

generar en l’àmbit social i polític.  

 

 

Objectius  
                                                           
16 Raymond CARR,  España 1808-1939, Ariel, Barcelona, 1969. 
17 Josep  MURGADES, «Assaig de revisió del noucentisme», Els Marges, núm. 7 (juny de 1976) pp. 35-
53; Josep MURGADES, «Aspectes culturals de la Mancomunitat», L’Avenç, núm. 3 (juny de 1977) pp. 
48-53 
18 Albert BALCELLS, Enric PUJOL i Jordi SABATER, La Mancomunitat de Catalunya i l'autonomia. 
Barcelona, Proa, Institut d'Estudis Catalans, 1996. 
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Per a cobrir el buit historiogràfic demostrat a l’epígraf anterior amb aquesta 

recerca m’he proposat estudiar el sistema de biblioteques català que va bastir la 

Mancomunitat de Catalunya des del punt de vista de la nova història socio-cultural. Se 

seguiran les pautes d’historiadors com Peter Burke o Roger Chartier,19 que han dut a 

terme investigacions que van molt més enllà de l’anàlisi de les institucions culturals, per 

passar a fer un estudi social i polític de la cultura. 

 El meu afany no és, per tant, analitzar el funcionament, la metodologia, els 

serveis o el fons bibliogràfic de la Xarxa de Biblioteques de la Mancomunitat, atès que 

aquesta tasca ja ha estat acomplerta per professionals de la biblioteconomia com 

Assumpció Estivill, Jordi Llobet o Teresa Mañà.20 Tot el contrari, el meu propòsit és, 

precisament, servir-me de la informació recopilada per aquests professionals 

bibliotecaris, que han realitzat una labor ingent i molt rigorosa; i recollir-ne de nova, per 

tal de comprendre la gènesi de la política bibliotecària dissenyada pels regionalistes-

noucentistes, el seu abast i les repercussions que comportà culturalment, socialment i 

políticament, en els àmbits local, regional i estatal, entre 1914 i 1931. 

D’aquesta forma, sense haver d’aprofundir en les qüestions més tècniques, podré 

centrar-me a analitzar altres aspectes fins avui més oblidats. Els objectius que em 

plantejo són els següents: 

 

1. Determinar el context cultural i bibliotecari dels municipis que van 

rebre una biblioteca popular, per a entendre quins canvis va suposar la 

instauració d’aquest servei públic en l’àmbit local.  

2. Escatir quins actors, a part d’Eugeni d’Ors i Enric Prat de la Riba, van 

participar en la seva confecció; esbrinar quines motivacions 

econòmiques, polítiques i socials hi havia darrere del disseny del 

sistema bibliotecari, analitzar quin debat polític es va generar al seu 

voltant a l’Assemblea de la Mancomunitat. Per a, finalment, comparar 

aquest tipus de política, amb la que van dur a terme, més endavant, els 

                                                           
19 Peter BURKE, Formas de historia cultural, Madrid, Alianza, 2000; Peter BURKE, ¿Qué es la historia 
cultural?, Barcelona, Paidós, 2006; Roger CHARTIER, Lectures et lecteurs dans la France d’Ancien 
Régime, Le Seuil, 1987; Roger CHARTIER, Les origines culturelles de la Révolution française, París, Le 
Seuil, 1990; Roger CHARTIER, El orden de los libros. Lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los 
siglos XIV y XVIII, Barcelona, Gedisa, 1996. 
20  Assumpció ESTIVILL, L’Escola de Bibliotecàries...; Teresa MAÑÀ, Les biblioteques populars…; 
Jordi LLOBET, La lectura i les biblioteques… 
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homes de la dictadura de Primo de Rivera a Catalunya i, 

posteriorment, els dirigents d’E.R.C al capdavant de la Generalitat 

Republicana. 

3. Descriure com es va desenvolupar i com va evolucionar el projecte a 

diferents localitats de Catalunya; comprovar si les biblioteques van 

tenir els mateixos efectes arreu, o si pel contrari es van produir 

situacions divergents. 

4. Esclarir quin fou l’abast del projecte. Valorar quin fou el seu radi 

d’influència tant a escala regional com estatal; dilucidar fins a quin 

punt va contribuir a augmentar el nivell d’instrucció de la població; i 

avaluar quins canvis va generar en els àmbits social i polític. Va servir 

per a reduir l’apatia política? Va aconseguir mitigar la conflictivitat 

social? Va ajudar a democratitzar la societat i a definir millor el 

concepte de servei i esfera pública? 

5.  Donar a conèixer el debat ideològic que es va generar entorn del 

projecte i valorar com va anar evolucionant amb el temps, així com la 

valoració que en feren, posteriorment, els polítics de la Lliga 

Regionalista i el personal tècnic. Foren capaços de fer autocrítica o per 

contra van contribuir a mitificar el projecte? 

 

Per acabar, vull puntualitzar que aquesta tesi no pretén formar part del grup de la 

història de la lectura o les edicions. És cert que l’objecte d’estudi és una xarxa de 

biblioteques, però l'objectiu final no és determinar quins foren els hàbits de lectura de la 

població, sinó valorar com es va idear, desenvolupar i avaluar la política cultural pública 

que els va regir.  

En poques paraules, aquest estudi s’ocuparà d’analitzar la història dels 

intel·lectuals i del seu medi institucional, de les formes de transmissió i elaboració del 

coneixement, dels mecanismes de control polític existent sobre aquests, així com de la 

recepció i la reacció que tingué la població a la qual anà destinat el projecte. En 

definitiva, el que es vol donar a conèixer és com es va dur a cap la política cultural de la 

Mancomunitat a través de l’estudi de cas de la Xarxa de Biblioteques Populars. Una 



18 
 

recerca similar a la que féu Alistair Black pel cas de les biblioteques angleses,21 o al 

realitzat per Wayne Wiengand referent a les biblioteques dels Estats Units.22  

 

 

Metodologia i elecció dels estudis de cas 

  

Aquesta investigació partirà de l’estudi d’una mostra de cinc casos concrets: el 

de les biblioteques populars de Valls, Olot Sallent, Canet de Mar i Figueres. L’estudi de 

cadascun d’aquests centres em permetrà percebre quines foren les particularitats, les 

excepcions i els matisos que, en una perspectiva més global quedarien oblidats. He 

escollit aquestes ciutats perquè he considerat que el seu context demogràfic, polític 

econòmic i geogràfic m’ajudarà a comprendre millor les diferents repercussions que les 

biblioteques populars van generar. 

L’anàlisi del cas de Valls em servirà per a conèixer com es va desplegar la 

política bibliotecària a la zona de Tarragona i quins efectes va tenir-hi, el d’Olot 

m’ajudarà a entendre què va suposar la biblioteca per una societat eminent conservadora 

i tradicionalista. La biblioteca popular de Figueres la vaig escollir perquè es va 

desenvolupar en un entorn eminentment republicà. Mentre que les de Sallent i Canet de 

Mar em van semblar interessants perquè eren poblacions més petites, de la província de 

Barcelona, una de costa i l’altra d’interior, que tant per la seva economia, com pel 

moviment anarquista que hi va aflorar resultaven diferents de la resta.  

També m’hauria agradat tenir en compte el cas de la biblioteca de Les Borges 

Blanques, l’única que es va establir a la província de Lleida però, com que aquesta fou 

derruïda arran d’un bombardeig que va tenir lloc durant la guerra civil, hi ha molt poca 

documentació al respecte i, per tant, l’he hagut de descartar.  

Per tant, seguint l’exemple de Gemma Rubí que estudià la política catalana a 

través del cas particular de Manresa, jo també aplicaré la metodologia de la 

microhistòria per a poder analitzar les motivacions que van dur a aquestes poblacions a 

sol·licitar una biblioteca;23 entendre l’impacte que aquest equipament va suposar entre 

                                                           
21 Alistair BLACK, Public library in Britain, 1914-2000, London, British Library, 2000. 
22 Wayne WIENGAND, Part of our lives. A people’s history of American public library, Oxford, Oxford 
University Press, 2015. 
23 Gemma RUBÍ CASALS, Els catalans i la política en temps de caciquisme: Manresa, 1875-1923, Vic, 
Eumo, 2003. 
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els seus habitants; i determinar si aquests centres van contribuir a canviar les seves 

relacions amb la resta del territori. 

Un cop dilucidat cadascun d’aquests casos, passaré a reflexionar sobre l’abast i 

la valoració que es féu de la Xarxa de Biblioteques en general. Per això, en aquesta part 

utilitzaré la metodologia que sovint han aplicat politòlegs i sociòlegs per tal de mesurar 

el rendiment d’una política pública. Particularment, seguiré les pautes desenvolupades 

en els estudis que han realitzat investigadors com Nicolas Barbieri, Philippe Poirrier o 

Vicent Dubois.24  

Primerament, analitzaré quins foren els problemes pels quals es va decidir dur a 

terme aquella nova política. Què es volia solucionar? Com es va prendre consciència 

que aquella era una qüestió preeminent? Quins actors van intervenir en aquest procés? 

En segon lloc, em centraré a descriure quines formulacions teòriques es van concebre 

per a resoldre el problema que s’havia detectat. És a dir, entendre com i per què es volia 

solucionar, si hi havia interessos ocults o influències determinades, si s’hi va presentar 

oposició i per part de qui. Per això, serà necessari investigar el debat que sobre aquella 

la qüestió va tenir lloc als mitjans de comunicació, les propostes que es van realitzar en 

l’àmbit legislatiu i les discussions que van tenir lloc dins els òrgans de govern. 

Seguidament, exposaré com es va dur a terme el projecte a la pràctica; valoraré 

si la seva implementació va ser coherent amb el programa i les bases teòriques 

dissenyades. Per això, tindré en compte la informació que les bibliotecàries i el director 

tècnic de la Xarxa de Biblioteques van aportar a través dels anuaris que publicaren any 

rere any, els dietaris de les bibliotecàries, els informes que presentaren, la 

correspondència que s’enviaren, així com les opinions que els usuaris d’aquest nou 

servei públic van emetre tant a través del llibre de desiderates de cadascuna de les 

biblioteques, com també a partir d’articles d’opinió que foren publicats a la premsa.  

Finalment, avaluaré el grau de participació de la ciutadania en el projecte i les 

millores o els perjudicis que va produir la seva implementació, per la qual cosa serà 

necessari tenir en compte fonts emeses durant la dictadura de Primo de Rivera, la 

Segona República i, fins i tot posteriors, perquè, únicament amb la perspectiva que 

donen els anys, es podrà emetre un judici objectiu de quina fou l’evolució i la 

rellevància que van tenir aquests equipaments.  
                                                           
24Nicolás BARBIERI, Cultura, políticas públicas y bienes comunes: hacia unas políticas de lo cultural, 
Kultur, núm. 1 (2014), pp. 101-119; Vicent DUBOIS, La politique culturelle: genèse d’une catégorie 
d’intervention publique, París, Belin, 1999; Philippe POIRRIER, Les Enjeux de l'histoire culturelle, París, 
Éditions du Seuil, 2004 
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Estructura interna  

 

 D’acord amb la metodologia i els objectius que s’acaben de plantejar he decidit 

dividir la tesi en cinc parts.  

 La primera part, destinada al context, estarà composta per tres capítols. En el 

primer pretenc escatir quin fou l’origen de les polítiques bibliotecàries tant a Europa 

com a l’Estat Espanyol, en el segon, m’he proposat estudiar quina era la realitat 

bibliotecària a Catalunya abans de 1914 per a conèixer, sobretot, com eren les 

biblioteques de les ciutats de Valls, Olot, Sallent, Canet de Mar i Figueres abans que 

s’hi instal·lessin les biblioteques de la Mancomunitat. Finalment en el tercer capítol, es 

determinarà la conjuntura econòmica, política i cultural de la Mancomunitat de 

Catalunya. Així mateix es donaran quatre pinzellades de quin fou l’origen de la seva 

política cultural.  

 La segona part, que titularé: Gènesi i evolució d’una política cultural, estarà 

composta per dos capítols més. En el capítol quatre procuraré posar en clar quins actors 

van participar en la confecció de la Xarxa de Biblioteques Populars, quin debat es va 

produir a l’Assemblea de Diputats de la Mancomunitat i quins interessos polítics, 

econòmics i socials hi havia al seu darrere. Mentre que en el capítol cinc, examinaré 

quin canvi de concepció va tenir lloc en l’etapa de la dictadura de Primo de Rivera, i 

quins foren els intel·lectuals i polítics que hi estigueren implicats. 

En la tercera part passaré a exposar els estudis de cas de les biblioteques 

populars de Valls, Olot, Sallent, Canet de Mar i Figueres. Concretament ho faré a través 

de tres capítols. En el capítol sis, em centraré en els casos de Valls i d’Olot, en el capítol 

set estudiaré particularment les biblioteques de Sallent i Canet de Mar i, finalment, en el 

capítol vuit, indagaré en el cas de Figueres. 

En la quarta part, examinaré l’abast i les repercussions del projecte. En el novè 

capítol intentaré advertir quin fou el radi d’influència de cadascun dels centres, tant a 

escala local, regional com estatal; en el desè capítol puntualitzaré quines conseqüències 

va generar la instal·lació de les biblioteques en l’àmbit cultural i, per acabar, en el 

capítol onzè estipularé quin fou el seu impacte social i polític. 

Finalment, en la darrera part, maldaré per dilucidar les vicissituds del debat 

ideològic que es va generar entorn dels fogars de cultura de la Mancomunitat i 



21 
 

l’avaluació que en feren els diferents actors polítics al llarg del temps, en el capítol 

dotzè escodrinyaré quin fou el paper de republicans autonomistes, el dels representants 

dels partits monàrquics, els membres del partit tradicionalista, les associacions 

catòliques més conservadores, els republicans radicals i els sectors anarquistes. Mentre 

que en el tretzè capítol remarcaré quina fou la valoració del personal tècnic (director i 

bibliotecàries), així com la dels polítics regionalistes-noucentistes.  

 

 

Marc Conceptual  

 

Són molts els autors que han teoritzat sobre el significat de la cultura i, molts 

també, els que han reflexionat sobre la relació entre les polítiques culturals i el poder. 

Per això en aquest punt del treball és necessari clarificar quines idees i conceptes 

considero vàlids i útils per a la meva investigació. Tractaré, en definitiva, d’assenyalar i 

definir els conceptes claus sobre els quals girarà aquesta tesi doctoral. 

 

Els conceptes de «Cultura» i «Contracultura»: Atès que aquesta tesi se centrarà a 

analitzar els efectes concrets d’una política cultural resulta fonamental, abans de res, 

definir els conceptes de cultura i contracultura. 

D’acord amb les investigacions de Toby Miller i George Yúdice la cultura és 

una realitat enormement complexa. En el seu sentit etnogràfic és tot allò que comprèn 

coneixements, creences, art, moral, dret, costums i qualsevol altra capacitat adquirida 

pels humans, com a membres d’una societat.25 Així mateix tal com va puntualitzar 

Michel de Certeau –antropòleg i historiador de la vida quotidiana– és necessari 

especificar que la cultura és sempre canviant, heterogènia i plural.  

De Certeau assenyalà, a més a més, un altre aspecte molt important i és que la 

cultura dominant genera sovint una «contracultura», que lluita contra els dogmes 

establerts. En la seva obra La cultura plural (1974) defensà que l’usuari, el preceptor 

dels productes i les polítiques culturals, no és un espectador passiu en l’acte de consum, 

sinó que és una audiència activa que té la capacitat d’escapar-se dels plans del poder, 

amb estratègies de supervivència i la creació d’espais de llibertat.26 

                                                           
25 Tobby MILLE, George YÚDICE, Política cultural, Barcelona, Gedisa, 2004 
26 Michel de CERTEAU, La cultura plural, Buenos Aires, Nueva Visión, 1999. 
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En un sentit semblant, Marina Garcés ha afirmat que la cultura funciona com el 

braç dret que l’Estat Modern necessita per la seva construcció nacional i econòmica. 

Aquesta filòsofa catalana, ha afirmat que per aquesta relació directa amb el poder 

estatal, amb el qual col·labora i al qual, alhora, resisteix, la cultura i la contracultura han 

nascut com les dues cares inseparables d’una mateixa aspiració. La cultura és 

necessàriament contracultura de la mateixa manera que la contracultura no ha deixat 

mai de cercar les aspiracions més altes de la cultura: perseguir la plenitud de l’existència 

humana contra un ordre opressor, que ella mateixa contribueix a crear.27   

 

El concepte «política cultural pública»: La llengua anglesa inclou els termes 

politics, policy i polity per a poder distingir les tres maneres diferents d’entendre el que 

en català només té un sol terme: la política.28  

El terme politics s’utilitza per definir la ciència i l’art de governar i, també, per a 

referir-se al debat entre partits. Per posar un exemple, El Príncep, de Maquiavel és una 

obra que parla de politics, ja que reflexiona sobre el poder de la política en un sentit 

analític.  

En canvi, una policy, és un programa de principis específic que s’utilitza per a 

gestionar alguna cosa en concret. S’utilitza com a sinònim del concepte «política 

pública»; de tot allò que fa referència a l’acció del govern respecte a la sanitat, 

l’educació, la cultura, els esports, la via pública, etc.  

Per acabar, la paraula polity es reserva per a definir el conjunt d’òrgans o 

instàncies polítiques, s’utilitza quan es vol parlar de les diverses formes de governs que 

existeixen o del concepte d’Estat. 

Com que al llarg d’aquesta tesi es parlarà sovint de política, polítiques i 

institucions polítiques, utilitzaré el terme política pública o el de política cultural 

pública per a definir el programa o el projecte que la Mancomunitat de Catalunya va 

idear i implantar per a gestionar la Xarxa de Biblioteques Populars, entre 1914 i 1925. 

 

Els conceptes de «Cultura popular», «Cultura de masses» i «Alta cultura»: 

D’acord amb John Storey existeixen diverses maneres de definir la cultura popular. I és 

                                                           
27 Marina GARCÉS, «Classisisme Punk», a Nando CRUZ et. al., Cultura en tensió. Sis propostes per 
reapropiar-nos de la cultura, Barcelona, Raig Verd, 2016.  
28 Joan SUBIRATS, Peter KNOEPFEL, Corinne LARRUE i Frederic VARONNE, Análisis y gestión de 
políticas públicas, Ariel, Barcelona, 2008, 
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que al llarg de la història els pensadors li han atribuït significats diferents.29 Alguns han 

considerat que la cultura popular era aquella cultura de tipus inferior. D’altres han 

establert que la cultura popular és aquella que han fet les classes populars de la societat 

per a elles mateixes; el que també s’ha anomenat sovint cultura folklòrica. I encara hi ha 

un altre subgrup que considera, com Raynond Williams, que és aquella cultura que «ha 

agradat a moltes persones», per això l’han anomenat també «cultura de masses» o 

«cultura comercial», ja que es produeix en massa per a ser consumida també en massa.30 

La definició de cultura popular que pren més sentit i que és més explicativa de la 

política cultural que es pretén estudiar en aquesta tesi doctoral és la que han realitzat els 

historiadors que s’han anomenat neo-gramcians. Un dels primers pensadors 

contemporanis que intentà definir la cultura popular fou Antonio Gramsci, que va 

argumentar que els grups dominants de la societat, a través d’un procés de lideratge 

intel·lectual i moral, intentava guanyar-se el consentiment dels grups subordinats de la 

societat. Segons Tonny Bennet, els teòrics culturals han pres el concepte polític de 

Gramsci i l’ha utilitzat per explicar la naturalesa de les polítiques culturals.31  

Els que utilitzen aquest enfocament veuen la cultura popular com un lloc de 

lluita entre la «resistència» dels grups subordinats de la societat i les forces 

«d’incorporació» que operen en interès dels grups dominants.32 Segons aquest ús, la 

cultura popular no és la cultura imposada dels teòrics de la cultura de masses, ni tampoc 

una cultura de la gent espontàniament opositora, emergent des de baix, sinó que és més 

aviat un terreny d’intercanvi i negociació entre les dues. Un terreny marcat per la 

resistència i la incorporació. Els textos i les pràctiques de la cultura popular es mouen 

dins del que Gramsci va denominar «un equilibri de consens». Storey posa aquest 

exemple: les vacances a la platja van començar essent un fet aristocràtic i al cap de 100 

anys s’han convertit en cultura popular. Mentre que el cine negre va començar essent 

cine popular menystingut i avui ha passat a ser cine artístic molt valorat. 33 

Finalment, cal especificar, com ha exposat Jordi Casassas, a la postguerra de la 

Primera Guerra Mundial es va consolidar a Occident una societat massificada i 

efervescent. En l’àmbit cultural aquesta nova forma de relacionar-se va suposar un 

augment del públic consumidor de noves manifestacions culturals: les desenvolupades 
                                                           
29 John STOREY, Teoria cultural y cultura popular, Barcelona, Octaedro, 2002.  
30 Raymond WILLIAMS, Keywords, Londres, Fontana, 1983.  
31 Tonny BENNET, «Popular culture an the turn to Gramsci», a John STOREY, Teoria cultural y cultura 
popular…, p. 221. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 



24 
 

pels nous mitjans de comunicació i també per a nous agents culturals. La premsa 

il·lustrada i especialitzada, l’auge de la publicitat comercial, el cine, la radio, etc., van 

ser vehicles que van permetre el consum popular de la cultura o, el que també s’ha 

anomenat «cultura de masses».34 

 

El concepte de «Biblioteca Popular»: D’acord amb la definició que realitzà l’any 

1925 Jordi Rubió: la biblioteca que a l’Europa continental sol dur el qualificatiu de 

popular és la que als Estats Units d’Amèrica s’anomena Public Library. Ni consisteix 

en una reducció a menor escala de les grans biblioteques científiques, ni el dictat de 

«popular» ha de fer-nos creure que s’adreça només que l’estament que hom sol 

anomenar «poble» donant al mot un sentit pejoratiu. Al costat de la biblioteca de 

caràcter universitari o erudit, la College Library, nasqué a Nord-amèrica, en el segle 

XVIII, la biblioteca d’educació general i de divulgació de coneixements, que seria la 

que en aquesta tesi s’entén per biblioteca popular. Citant les paraules exactes de Rubió 

les biblioteques populars foren aquelles que, emulant el model americà, apostaren per a 

la difusió de la lectura, i deixaren enrere la seva missió de magatzems de llibres o 

d’espais per a la conservació del patrimoni: 

 

«Si l’Amèrica del Nord no podia competir amb la riquesa dels vells tresors 

bibliogràfics que les biblioteques eclesiàstiques medievals han vinculat a 

Europa, sabé tot seguit vèncer-la en l’adequació perfecta que aconseguí entre 

la lectura i l’instrument creat per a facilitar-la. La paraula més nova que sobre 

ensenyament ens ha vingut de l’Amèrica ha estat la proclamació del tipus de la 

llibreria pública considerada com un servei ciutadà, sostinguda amb el càrrec 

a diners del comú, tan flexible en la seva organització, que li permet aprofitar-

se de tots els matisos de la generositat dels donadors, i a l’ensems modelada 

d’acord amb uns principis uniformes. L’exemple d’Amèrica, despertà 

l’emulació a Anglaterra. L’any 1850 hi fou adoptada pel Parlament la llei 

Ewart, la qual considerava la creació de biblioteques com un afer municipal 

igual que la il·luminació o el servei d’aigües. D’acord amb ella, els municipis 

de més de 10.000 habitants tenien dret a percebre l’impost de mig penic per 

                                                           
34 Jordi CASASSAS, «Alta cultura y cultura popular en el periodo de entreguerras» a Jordi CASASSAS 
(coord.), La construcción del presente. El mundo desde 1848 a nuestros días, Barcelona, Ariel, 2005, pp. 
383-396. (p. 384) 
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lliure sobre el valor imponible de la propietat urbana, i destinar el producte a 

la construcció i entreteniment de biblioteques.»35 

 

 

Abstract. Resum en anglès per a la menció de doctorat internacional 

 

This research project aims to offer an historical analysis about the Network of 

Popular Libraries of the Mancomunitat of Catalonia (1914-1931), one of the most 

significant cultural projects that the Catalan administration carried out. 

The Mancomunitat of Catalonia, the administrative union of the four Catalan 

provinces between 1914 and 1925, did not have any power over education. However, it 

had the necessary legal authority to constitute its own network of popular libraries. It is 

for this reason that the creation of the first public libraries had an important significance 

in Catalonia. The new cultural equipments became a political symbol, which 

represented the values of the government of Enric Prat de la Riba and, therefore, those 

of the political catalanism. 

Thus, in this research I try to analyse the effect that these reading centres had on 

the Catalan society on a political, social and cultural level. Did they contribute to 

increase the education of the population? To what extent did the services that they 

offered helped to democratise society? Did they modify the perception that existed so 

far between public and private space? 

In the same way, I wanted to determine the scope that this project had at the 

local level through the study of the concrete cases of Olot, Valls, Sallent, Figueres and 

Canet de Mar. My objective also was to establish the influence that the cultural politics 

of the Mancomunitat of Catalonia caused on the intellectuals and politics from the rest 

of Spain. Through the study of multiple articles published in the press at that time about 

the creation of the Popular Libraries Network it can be confirmed how various 

ideological areas from the statal sphere used new Catalan cultural equipments to defend 

new measures of regeneration and modernization to the Spanish government. 

Finally, I intent to analyse the doubts and the political disputes generated around 

the creation of the Network of Popular Libraries of the Mancomunitat of Catalonia. My 

desire is to emphasise which were the political, social and cultural debates that took 

                                                           
35 Jordi RUBIÓ, «Les biblioteques populars», Revista dels llibres, núm. II (1926), p. 18. 
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place due to the creation of these new public service, in order to understand what was 

the role played in this process, not only by the republican autonomist politicians, but 

also by the carlists, anarchists, radical republicans and the representatives of the 

dynastic parties. 
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PART 1. ELS ORÍGENS DE LES POLÍTIQUES 

BIBLIOTECÀRIES 
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CAPÍTOL 1. LES PRIMERES POLÍTIQUES BIBLIOTECÀRIES DE L’ESTAT 

ESPANYOL  

 

Per tal de contextualitzar la creació de la Xarxa de Biblioteques Populars de 

Catalunya dins la història europea i de l’Estat Espanyol, en aquest capítol em centraré 

en l’estudi de les causes que van fer aparèixer les free public libraries angleses l’any 

1850. És a dir, les primeres biblioteques populars que van existir i que oferien servei de 

préstec, prestatges oberts a l’abast dels usuaris i llibres moderns.  

Altrament, analitzaré el procés pel qual, entre finals de segle XIX i inicis de 

segle XX, el model bibliotecari anglosaxó es va començar a estendre i aplicar en 

diversos països d’Europa, fent especial atenció en les polítiques que es van realitzar a 

l’Estat Espanyol.  

 

 

1.1. El model bibliotecari anglosaxó, un referent.  

 

«Public libraries have operated as important agencies of modernity, 

fashioning alongside other rational institutions a public sphere of open, 

democratic discourse and social and individual progress». 36 

 

Els orígens de la biblioteca popular moderna, oberta a tota mena de públic, amb 

serveis gratuïts per fomentar la lectura i la cultura, es situen legislativament a Anglaterra 

amb la promulgació de la Public Library Act, l’any 1850. William Ewart, diputat del 

partit liberal anglès, va presentar i defensar aquesta llei al Parlament Britànic seguint els 

consells d’Edward Edwards, bibliotecari del British Museum, que va proposar-li crear 

un sistema de biblioteques públiques amb sales de lectura, open shelves (estanteries 

obertes a l’abast dels usuaris), llibres moderns i servei de préstec.37 En el discurs que 

Ewart va pronunciar per defensar l’aplicació d’aquestes mesures va expressar que les 

                                                           
36 Alistair BLACK, «Introduction: the public library in concept and reality» a Alistair BLACK i Peter 
HORARE (coords.), The Cambridge history of libraries in Britain and Ireland, vol.1. Cambridge, 
Cambridge University Press, 2006, p. 22. 
37 R. J. B. MORRIS, Parliament and the public libraries: A Survey of Legislative Activity Promoting the 
Municipal Library Service in England and Wales 1850-1976, Londres, Mansell, 1977.  
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biblioteques havien de ser: «might be legally funded by the people, supported by the 

people and enjoyed by de people».38  

Aquest diputat va proposar que les noves biblioteques no es limitessin a ser 

dipòsits de patrimoni bibliogràfic, orientats a la catalogació i la conservació, sinó que es 

dediquessin a satisfer les necessitats lectores de la població en el seu conjunt. La 

majoria de la Cambra hi va estar d’acord i, finalment, es va decidir invertir part dels 

impostos municipals, els anomenats ratepayers, a crear i sostenir aquest tipus de centre 

en les ciutats de més de 10.000 habitants que ho sol·licitessin. 

La primera Public Library que es va obrir sota aquesta legislació fou la de 

Manchester, l’any 1852. Més endavant, el 1855, es va aprovar una altra llei que 

permetia a les poblacions de més de 5.000 habitants fer el mateix i, finalment, el 1919 

es va estendre a totes les ciutats i també a les àrees rurals.39 

La promulgació d’aquestes lleis forma part del conjunt de reformes socials que els 

liberals anglesos van impulsar, a mitjans del segle XIX, com a conseqüència de les 

manifestacions socials que va provocar la revolució industrial. Els moviments de 

població del camp a les ciutats, el desenvolupament de nous suburbis i, en efecte, 

l’aglomeració de gent en els centres urbans va generar un nou context, que exigia una 

nova planificació política: 
 

«The physical and moral health of people in these unprecedented circumstances 

became topics of great concern to sections of the elite and governing classes, and the 

years from 1832 until 1850 (the year of the Libraries Act) saw the passing of the 

Parliamentary Reform Act in 1832, the Factory Acts of 1833, 1844, 1847 and 1850, 

and the Public Health Act of 1848, amongst significant others. Later the century 

would witness the passing of the Elementary Education Act (1870), the first concerted 

attempt by the state to achieve universal literacy in England.»40 

 

El motiu de fons pel qual es van crear les libraries angleses fou la creença en 

l’efecte moralitzador i educatiu de les «bones lectures» sobre les classes treballadores de 

les zones urbanes. La biblioteca, juntament amb l’escola, va ser concebuda com un 

                                                           
38 Hansard Parliamentary Debates, 3rd Series, 31 January- 25 February 1850, p. 762. Font: Mary 
HAMMOND, Reading, Publishing and the Formation of Literary Taste in England, 1880-1914, Bodman, 
MPG Books, 2006, p. 23.  
39 Alistair BLACK, «Introduction: the public library in concept and reality» a Alistair BLACK, Peter 
HORARE (coords.), The Cambridge history..., pp. 21-23. 
40 William John MURISON, The public library: its origins, purpose and significance, Londres, George 
G. Harrap, 1971. 
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remei per a l’alcoholisme, la ignorància, l’absència d’higiene i, al cap i a la fi, com una 

eina més per apaivagar els constants conflictes socials, generats per la nova conjuntura 

demogràfica, econòmica i cultural.41 El mateix Edward Edwards, ideòleg dels nous 

centres de lectura, expressà explícitament que l’establiment de biblioteques havia de 

servir per a fer una societat més eficient: «In his various pamphlets and books had 

attempted to demonstrate how free access to libraries and artistic culture could 

enhance the emergent open, meritocratic and materially efficient society he wished to 

see flourish.»42  

Anàlogament, William Ewart, afirmà que les biblioteques contribuirien a la 

prosperitat i la civilització de la societat:«Ewart viewed public libraries as a means of 

elevating public taste and of inculcating artisans with an appreciation of good design 

and skills necessary to carry it. This would contribute in a small but significant way to 

increased prosperity and a civilising of the masses.»43 Per aquesta raó, alguns 

historiadors s’han atrevit a afirmar que les biblioteques públiques van ser molt més que 

simples centres de lectura: «libraries had become, more often than not, an 

architecturally repressive and logistically prohibitive symbol of civic pride patronised 

overwhelmingly by the lower middle classes.»44 

En general, el model bibliotecari anglès funcionà tan bé que, ben aviat, en 

diferents indrets dels Estats Units d’Amèrica es va implantar de forma independent un 

impost per a crear biblioteques públiques d’aquell mateix tipus. Un dels estats pioners 

fou el de Boston, que el 1854 va obrir una biblioteca pública seguint una pauta molt 

semblant a la proposta d’Edwards. Ara bé, la implantació de biblioteques públiques a 

Estats Units no va prendre embranzida ni es va estendre de manera generalitzada fins 

que la filantropia privada hi va intervenir, en especial després de la Guerra de Secessió, 

el 1865. L’exemple per antonomàsia d’aquesta tendència és l’empresari Andrew 

Carnegie, el qual impulsà a partir de 1890 biblioteques públiques d’acord amb alguns 

municipis de l’Estat de Pennsilvània.45  

Amb el temps, tant a Anglaterra com als Estats Units, els bibliotecaris van 

convertir-se en agents promotors de la lectura; van abandonar el model professional de 
                                                           
41 Antonio VIÑAO, «Del periódico a Internet. Leer y escribir en los siglos XIX y XX» a Antonio 
CASTILLO GÓMEZ, Historia de la cultura escrita, Madrid, Trea, 2003. 
42Alistair BLACK, «Introduction: the públic library in concept and reality», a Alistair BLACK i Peter 
HORARE (coords.), The Cambridge history.., p. 24. 
43 Ibid.  
44 Mary HAMMOND, Reading, Publishing and the Formation of Literary Taste in England, 1880-1914, 
Bodman, MPG Books, 2006, p. 24 
45 Teresa MAÑA, Les biblioteques populars …, p. 30-34. 
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l’arxiver conservador i van concebre noves formes de catalogació i d’ús de les 

biblioteques. En aquest procés de canvi i expansió de la biblioteca pública tingué una 

gran importància la figura de Melvil Dewey, bibliotecari de reconegut prestigi 

professional, que entre altres aportacions, l’any 1876, creà la «Classificació Decimal». 

Aquesta classificació va dividir el conjunt dels coneixements humans en deu classes, 

cosa que va permetre ordenar cada llibre segons la matèria que tractava, la qual cosa va 

facilitar que els usuaris poguessin trobar aquelles obres que buscaven. 

Posteriorment, a inicis de segle XX, tant el model bibliotecari anglosaxó com el 

sistema Dewey, es van començar a estendre i aplicar en alguns països de l’Europa 

continental. Tot amb tot, com és lògic, a cada regió hi hagué uns condicionants i un 

context propi, que van fer que les característiques del model bibliotecari fossin 

diferents. Com es podrà comprovar a continuació, el funcionament i els objectius de les 

biblioteques van variar molt en funció del model administratiu i la forma d’implantar les 

polítiques públiques de cada regió.  

En general, podria dir-se que en comparació a la fortalesa i l’eficàcia del model 

anglosaxó, a la resta de països europeus les polítiques de modernització bibliotecària 

foren molt més dèbils, ja que ni s’hi van invertir tants diners, ni l’administració que se’n 

féu fou tan acurada. Aquestes mancances, més o menys accentuades, van ser suplertes 

en part, per iniciatives d’índole filantròpica, democràtica-reformista o lligades a 

l’emergència del moviment obrer. A França, van sorgir d’aquesta forma les biblioteques 

populars promogudes per la Societat d’Amics de la Instrucció (1861), la Societat 

Franklin (1862) i la Lliga d’Ensenyament (1866), que van servir de model a altres 

societats posteriors. Així mateix, les biblioteques creades a Prússia, en especial després 

de 1850, ho foren gràcies a la Societat de Conferències Científiques, una institució de 

caire privat. 46  

A l’Estat Espanyol, també es realitzaren discursos teòrics i intents pràctics, tant a 

nivell públic com privat, per materialitzar biblioteques populars modernes, però la 

realitat fou, com va demostrar Nicolas Díaz Pérez, que a l’any 1885 encara no hi havia 

cap biblioteca que fos útil, moderna, ben catalogada, amb un personal i unes dotacions 

                                                           
46 Antonio VIÑAO, «Los discursos sobre la lectura en la España del siglo XIX y primeros años del XX» a 
Jesús A. MARTÍNEZ MARTÍN, Orígenes culturales de la sociedad liberal (España siglo XIX), Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2003, pp. 85-148. 
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suficients per a poder-les equiparar a les noves biblioteques sorgides en el món 

anglosaxó. 47 

Per tal d’entendre millor el funcionament erràtic de les biblioteques públiques en 

el cas espanyol, en el següent epígraf intentaré analitzar el context en el qual van 

aparèixer.  

 

 

1.2. Les polítiques públiques de l’Estat Espanyol al segle XIX 

 

L’existència d’actuacions de prestació per part dels poders públics no és un 

fenomen nou del segle XIX ni procedeix d’Anglaterra. Al llarg de la història de la 

humanitat s’han donat moltes manifestacions d’aquest tipus d’activitat pràcticament en 

totes les èpoques i zones. No obstant això, la consagració del concepte «servei públic» 

té un origen històric i fins i tot geogràfic molt concret. Aquesta noció va sorgir a França; 

fou Rousseau qui la va utilitzar per primera vegada per tal d’oposar el concepte 

«d’interès col·lectiu de l’Estat» al de «servei al rei».48  

L’Estat liberal francès, nascut de la revolució de 1789, fou el primer d’aplicar 

mesures per a garantir l’educació i la beneficència. Aleshores i, per primera vegada, els 

serveis públics foren definits com a béns jurídics destinats al conjunt de la ciutadania. 

Com s’expressà en la declaració de drets de l’home de 1793, a partir d’aquell moment, 

l’Estat passava a ser el responsable directe dels ciutadans 

Aquesta mateixa idea, aviat, va quallar en l’imaginari espanyol. La Constitució 

de Cadis de 1812 (arts. 322 i 341) i, més endavant, la Constitució de 1837 recolliren 

aquests mateixos preceptes.49 El reconeixement de drets i deures dels ciutadans per part 

de l’Estat va fer necessària la col·laboració municipal o privada per poder prestar els 

serveis. Tot i que en un inici els municipis van tenir cert poder de decisió, aviat, tant a 

França com a Espanya, el model centralista va fer que aquests acabessin essent 

únicament un braç executor sense cap mena de poder. 

La revolució liberal a l’Estat Espanyol es va caracteritzar pel centralisme i la 

uniformització. Sota aquestes premisses es van desenvolupar totes les polítiques 
                                                           
47 Nicolas DÍAZ PÉREZ, Las bibliotecas en España en sus relaciones con la educación popular, Madrid, 
tipografía Manuel G. Hernández, 1885. 
48 Gaspar ARIÑO ORTIZ, Economía y Estado. Crisis y reforma del servicio público. Madrid, Marcial 
Pons, 1993.  
49 Javier Eugenio LÓPEZ CANDELA, Sobre la necesidad de un concepto de servicio público, Madrid, 
Consejo General del Poder Judicial, 2004.  
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públiques, inclosa la bibliotecària. Els líders d’aquest moviment van considerar que la 

millor manera de superar les disparitats regionals i neutralitzar els poders locals era 

mitjançant un marcat centralisme que controlés tots els nivells de l’administració des 

del govern central. No es va tenir en compte que aquest model administratiu, a part de 

crear més rivalitats entre les diverses regions que conformaven l’Estat, era molt lent a 

nivell burocràtic. La uniformització feia que fos molt més difícil realitzar i aplicar un 

servei, ja que per aprovar-lo calia passar per tots els esgraons de la jerarquia 

administrativa, sovint lenta i ineficaç.50 

En aquesta mateixa època existiren altres models administratius més eficaços 

que s’haurien pogut adoptar però que foren rebutjats. És el cas de les administracions 

angleses o prussianes, molt menys centralitzades però molt més resolutives. Com s’ha 

vist anteriorment, en les localitats angleses funcionava molt bé un aparell administratiu 

municipal que costava molt poc o res a l’ Estat i, per això, quan des del govern anglès es 

van plantejar projectes estatals positius destinats a l’expansió industrial, a l’educació i a 

la cultura, es va confiar en la burocràcia local, la qual cosa va permetre agilitzar els 

tràmits i propiciar la materialització dels projectes proposats.51 

No obstant això, l’Estat Espanyol va apostar per un model administratiu més 

semblant al de l’Estat Francès. I, de fet, seguint aquest referent, va aconseguir fer alguns 

avenços: es van promulgar la Llei de Beneficència (1822), la Llei d’Ensenyament 

Primari (1838) i van anar apareixent nous títols d’intervenció com el de l’obra pública 

(camins i canals), els lligats al subministrament de béns de primera necessitat (aigua) i, 

a partir de 1855, els transports públics amb la construcció de la xarxa ferroviària. 

D’aquesta forma, al llarg del segle XIX, es va aconseguir canviar la morfologia de 

l’espai urbà: es van dotar els carrers de voreres, d’il·luminació amb llum de gas i del 

servei de serenos; es van obrir places, es van condicionar passeigs públics i es van 

construir, també, nombrosos teatres, places de toros i, fins i tot, algunes escoles. Els 

nous espais públics tenien com a objectiu posar en contacte als ciutadans de les 

poblacions, generar entre ells uns sentiments d’identitat i de moralitat.52  

                                                           
50 Genaro Luis GARCÍA LÓPEZ, La lectura como servicio público: análisis de la Administración 
pública en los orígenes del sistema bibliotecario español, Gijón, Trea, 2006.  
51 Agustín ESCOLANO BENITO, «Municipalidad y educación; reflexiones desde la historia y la 
educación comparada», Historia de la Educación: revista Interuniversitaria, núm. 4 (gener-desembre 
1984), pp. 135-150.  
52 Rafael SERRANO GARCÍA, El fin del Antiguo Régimen (1808-1868). Cultura y vida cotidiana. 
Madrid, Editorial Síntesis, 2001.  
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Cal subratllar, però, que la majoria d’aquests canvis només es van deixar notar 

en les ciutats més grans: capitals de província, caps de partit i poblacions de certa 

importància, on hi havia un afany per part de les elits de potenciar una sociabilitat i uns 

serveis que els distingissin com a classe social diferenciada. La majoria de pobles petits, 

i les zones rurals, en general, encara es trobaven en unes condicions molt precàries. A 

més, la majoria de serveis no van funcionar de forma adequada i, en alguns casos, ni tan 

sols es van acabar aplicant del tot. La precarietat causada per una escassedat de recursos 

humans i econòmics endèmica va dificultar qualsevol tipus de reforma.53 

 A inicis de segle XIX, el govern espanyol ni tan sols tenia un organisme propi 

per a legislar en l’àmbit cultural; aquestes prerrogatives havien quedat en un segon pla, 

en mans del Ministeri de Governació i, posteriorment, en el de Foment. El 1846, quan 

es va crear la Direcció General d’Instrucció Pública, es van començar a desenvolupar 

algunes funcions per a fomentar la cultura, tot i que les dotacions pressupostàries i el 

personal que s’hi va destinar eren molt escassos. En l’àmbit bibliotecari, fins al 1869, no 

es van crear les primeres «biblioteques populars», i malgrat això el desenvolupament i 

l’extensió d’aquests centres pel territori no va acabar d’implantar-se fins a l’època de la 

II República (1931-1939).54  

Aquesta inoperància va propiciar el fet que l’Església Catòlica aconseguís 

conservar el seu predomini sobre la instrucció pública. Així mateix, les diferents 

tradicions culturals regionals, catalana, eusquera i gallega, es van poder mantenir i van 

ressorgir amb força a principi del segle XX.55 Antonio Viñao, resumeix molt bé aquest 

procés, explicat mantes vegades per Borja de Riquer,56 i d’altres historiadors que han 

investigat els orígens del catalanisme polític: 
 

«Las clases acomodadas o dirigentes del régimen liberal pusieron el sistema educativo 

al servicio de sus intereses más inmediatos, sobre todo en la segunda mitad del siglo 

XIX, renunciando a configurar un sistema educativo nacional en el que el Estado 

ocupara un lugar preeminente. En comparación con el modelo centralizado francés al 

que pretendía imitar, el estado español ofreció una clara imagen de debilidad que 
                                                           
53 Ferran ARCHILÉS i Marta GARCÍA CARRIÓN, «En la sombra del Estado. Esfera pública nacional y 
homogenización de la cultura en la España de la Restauración», Historia Contemporánea, núm. 45 
(2012), pp. 483-518 
54 Pilar FAUS, La lectura pública en España y el Plan de bibliotecas de María Moliner, Madrid, 
ANABAD, 1990.  
55 Jean Louis GUEREÑA, «La educación popular a principios de siglo XX» a Julio BERRIO (coord.), La 
Educación en España a examen (1898-1998). Jornadas nacionales en conmemoración del centenario del 
noventa y ocho, Vol. 2, Madrid, Ministerio de Educación y cultura, 1999, pp. 13-34. 
56 Borja de RIQUER, Identitats contemporànies:Catalunya i Espanya,Vic, Eumo, 2000. 
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afectó tanto al proceso nacionalizador – es decir, a la conformación del nacionalismo 

español frente a otros nacionalismos periféricos– como la utilización de la educación 

con esta finalidad». 57 

 

És per aquest motiu, entre d’altres, que entre 1914 i 1925 a Catalunya es va 

apoder instituir una Xarxa de Biblioteques Populars pròpia, independent del poder del 

govern central. 

 

 

1.3. Evolució de les biblioteques de l’Estat Espanyol (1700- 1900) 

  

A l’època de l’Antic Règim, tant a l’Estat Espanyol com, concretament a 

Catalunya, la majoria de les biblioteques eren privades, pertanyien a institucions 

religioses, a particulars o bé a societats i acadèmies. Igual que succeïa a França i la 

majoria de països europeus: «les plus grandes bibliothèques étaient celles de 

communautés religieuses, gardiennes du savoir et de la civilisation depuis de nombreux 

siècles.»58  

Al llarg dels segles XVI i XVII, el llibre va anar assolint un caràcter aristocràtic; 

la seva possessió es va transformar en un signe de distinció d’una elit, tant laica com 

eclesiàstica. Aleshores, diverses cases reials europees van començar a construir grans 

biblioteques d’ostentació social i cultural, com a símbol del seu poder. Armando 

Petrucci ha qualificat aquest tipus d’institució de: «biblioteques per a l’exhibició.»59 

 En el cas de l’Estat Espanyol, la primera Biblioteca Reial, fou creada el 1712 

per Felip V. El seu objectiu era doble, d’una banda, pretenia fomentar l’estudi entre els 

seus súbdits i, de l’altra, reunir les biblioteques dels nobles emigrats que lluitaven en el 

bàndol de Carles d’Àustria. Posteriorment, a mitjan segle XVIII, intel·lectuals 

il·lustrats; com Benito Feijoo, Andrés Marcos Burriel, Gregorio Mayáns Sicar, 

Francisco Pérez Báyer, Pedro Rodríguez de Campomanes, o Gaspar Melchor de 

Jovellanos van defensar la necessitat del llibre com a mitjà indispensable de promoció i 

foment de la cultura entre els espanyols. 

                                                           
57 Antonio VIÑAO, «Los discursos sobre la lectura en la España del siglo XIX y primeros años del XX» a 
Jesús A. MARTÍNEZ MARTÍN, Orígenes culturales de…, p. 94. 
58 Keith BARNETT GRAHAM, Histoire des bibliothèques publiques en la France de la Révolution à 
1939, Paris, Promodis, 1987, p.11. 
59 Armando PETRUCCI, Alfabetismo, escritura, sociedad, Barcelona, Gedisa, 1999, p. 284 
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 En aquesta època, es van començar a crear centres de lectura i biblioteques 

privades. Com ha pogut corroborar Jesús Martínez Martín en les seves investigacions: 

«los libros circularon animados por un concepto que les alejaba del carácter sacro , 

para ser asociados como símbolos del conocimiento y la razón.»60 No obstant això, la 

majoria de les obres que es podien trobar en les biblioteques del segle XVIII: «casi 

siempre estaban orientadas a cubrir necesidades religiosas o profesionales, con escasa 

tendencia a albergar otros contenidos de recreo o de pensamiento crítico […]. Las 

bibliotecas con volúmenes religiosos y jurídicos prevalecieron sobre aquellos 

susceptibles de inquietar el espíritu de las personas con un tipo de lectura extensiva o 

impulsiva».61 

La primera proposta de crear una xarxa de biblioteques públiques, sufragades 

per l’Estat i destinades al conjunt de la població, la va confeccionar el pare Martín 

Sarmiento l’any 1743. Aquest intel·lectual il·lustrat féu una proposta sobre la creació, el 

manteniment i l’expansió de biblioteques públiques força ambiciós. Plantejà unes 

biblioteques dirigides tant als estudiosos com a totes aquelles persones que desitgessin 

llegir i no tinguessin llibres. El problema fou que no va aconseguir cap dotació 

pressupostària per materialitzar les seves idees.  

Tot i això, les seves aportacions van permetre que s’estengués i consolidés el 

convenciment que les biblioteques, com a catalitzadores de l’educació i la cultura, eren 

claus per a promoure el progrés econòmic i social a l’Estat Espanyol.62 És més, va ser 

sota aquest convenciment que, el 1813, José Bartolomé Gallardo va dissenyar el 

Reglament de la Biblioteca de les Corts.  

Tal com féu avinent Luis García Ejarque, en el marc de la redacció de la 

Constitució de Cadis, José Bartolomé Gallardo va pretendre convertir la Biblioteca de 

les Corts en una Biblioteca Nacional, centre i eix de tot un sistema nacional de 

biblioteques públiques provincials, dependents de les diputacions.63 Aquest pla, però, 

aviat es va frustrar, ja que el 1814 va iniciar-se un període de devastació cultural produït 

per les conflagracions i les polítiques absolutistes de Ferran VII.  

                                                           
60 Jesús MARTÍNEZ MARTÍN «Las transformaciones editoriales y la circulación de libros», a Jesús A 
MARTÍNEZ MARTÍN (coord.), Orígenes culturales de la sociedad liberal…, p. 44 
61 Ibid. 
62 Luis BONET i Anna VILARROYA (coords.) La política cultural en España, Madrid, Real Instituto el 
Cano, 2004.  
63 Luis GARCÍA EJARQUE «Bartolomé José Gallardo y la Biblioteca Nacional», Revista de estudios 
extremeños, núm. 56 (2000), pp. 335-390. 
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No va ser fins a l’any 1835 que es va tornar a treballar en la confecció d’una 

política bibliotecària per a tot l’Estat Espanyol. En aquesta etapa es produí la primera 

desamortització de béns eclesiàstics, la qual cosa beneficià l’establiment centres de 

lectura públics. La supressió massiva d’edificis religiosos, va anar acompanyada de la 

corresponent nacionalització i posterior venda de béns, amb l’objectiu immediat 

d’obtenir recursos econòmics per afrontar la guerra contra el carlisme. D’aquest immens 

cabal de béns mobles i immobles l’Estat va decidir conservar els que tenien un valor 

artístic, religiós, literari o documental. Per això, com a palesat l’investigador Genaro 

Luis Garcia López, a partir d’aleshores va esdevenir una necessitat ineludible elaborar 

un entramat normatiu que servís de base per a forjar una nova política bibliotecària, 

documental i cultural.64 

El 8 de març de 1836 Maria Cristina de Borbó va emetre un Reial Decret on 

s’explicava clarament que els llibres nacionalitzats haurien d’estar destinats a promoure 

«biblioteques públiques provincials». Seguidament, el 29 de juliol d’aquell mateix any, 

per una altra Reial Ordre es va establir la necessitat de constituir comissions provincials 

per ajudar als governadors civils en la recollida de béns nacionals i en l’elaboració 

d’inventaris. Seguidament, mitjançant una circular, el 27 de maig de 1837, es van 

formar comissions científiques i artístiques, que eren bàsicament honorífiques, per tal 

que realitzessin la tasca de selecció de les obres que haurien de bastir les futures 

biblioteques. Finalment, una darrera Reial Ordre, la del 22 de setembre de 1838, va 

manar que en aquelles províncies on existís universitat, aquesta reemplacés a les 

comissions científiques i artístiques pel que feia a l’atenció de les biblioteques 

provincials.65 

En aquest mateix context, el 1836, la Biblioteca Reial va deixar de ser propietat 

de la Corona i va passar a dependre del Ministeri de la Governació amb el nom de 

Biblioteca Nacional.66 Aquest centre, però, era més aviat un temple de cultura destinat a 

una elit intel·lectual que un element per a fer difusió de la lectura pública. En un sentit 

semblant, les biblioteques provincials, que van començar a obrir-se arreu de l’Estat a 

partir de l’any 1837, tenien un gran valor patrimonial però resultaven inútils a l’hora de 

promoure la lectura: ni les matèries, ni les llengües –el percentatge de llatí era altíssim–, 

                                                           
64 Genaro Luis GARCÍA LÓPEZ, La lectura como servicio público...  
65 Bernabé BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, «Las bibliotecas públicas provinciales (1835-1885): un 
instrumento de promoción de la lectura en España» Revista de Educación, núm. 288 (1989), pp. 271-304. 
66Javier AGENJO, «Libro, lectura y lectores» a SUÁREZ CORTINA, Manuel, La cultura española en la 
Restauración, Santander: Sociedad Menéndez Pelayo, 1999, p. 91. 



39 
 

ni la tipografia dels llibres podien resultar atractius, ni resoldre les necessitats 

d’informació, aprenentatge o plaer literari de la majoria de la població.67 Les 

biblioteques públiques, com assenyalà l’historiador Rafael Serrano García, no eren 

gabinets de lectura: «para el recreo y pasatiempo, sino lugares de estudio y consulta» i, 

per tant, era impossible que tinguessin èxit entre el conjunt de la societat.68  

En aquesta època la majoria de lectors s’havien acostumat a uns espais de 

sociabilitat, a uns continguts i a uns formats editorials molt diferents dels que oferien les 

biblioteques provincials. D’una banda, cal tenir en compte que amb l’herència 

il·lustrada i l’impuls dels intel·lectuals del Trienni Liberal, el discurs liberal va trobar 

com a fòrums privilegiats de sociabilitat cultural i política les: «sociedades de hablar, 

establecidas en cafés, más espontáneos o en instituciones de debate, más organizadas, 

donde se leían poemas, se definían estrategias políticas, se discutían artículos o se 

improvisaban discursos»,69 cosa que feia que les persones amb necessitats d’instruir-se 

no els fes falta haver d’acudir a les biblioteques.  

Així mateix, com han evidenciat diversos historiadors del món del llibre i les 

edicions, com Jean François Botrel, en aquesta època els nous avenços de la tècnica 

aplicats a la producció editorial van provocar una oferta més gran i diversificada 

(enquadernació, il·lustració i tipografia), que feia molt més atractius els llibres al públic. 

Si a tot això s’hi suma l’aplicació de noves estratègies de comercialització, com la 

venda per lliuraments; i un augment de publicacions, com novel·les i fulletons de 

caràcter popular; s’entén perfectament perquè la majoria de la població no necessitava 

anar a les biblioteques.70 

Amb l’entrada de la «Dècada moderada» (1844-1854), les coses van començar a 

canviar. El 1845 es va aprovar el Pla General d’Estudis, impulsat pel ministre Pedro 

José Pidal. Tot i el caire conservador d’aquest govern, Pidal es va deixar assessorar per 

pedagogs i intel·lectuals de línia progressista, com Antonio Gil de Zárate o Pablo 

Montesino, els quals, des d’una perspectiva més pedagògica que bibliotecària, li van 

suggerir construir biblioteques populars com les que estaven germinant a França. És a 

                                                           
67 Cal tenir en compte que a l’època, tal com ha analitzat Bartolomé, la societat s’inclinava més cap a la 
literatura de ficció i les publicacions periòdiques. 
68 Boletín Oficial de Instrucción Pública, tomo VI, 1845, p. 316, citat per Antonio VIÑAO a «Los 
discursos sobre la lectura…, p. 113.  
69 Rafael SERRANO GARCÍA, El fin del Antiguo Régimen (1808-1868). Cultura y vida cotidiana, 
Madrid, Editorial Síntesi, 2001, p. 24. 
70 Jean François BOTREL, «La Construcción de una nueva cultura del libro y del impreso en el siglo 
XIX», a Jesús A. MARTÍNEZ MARTÍN (coord.), Orígenes culturales de la Sociedad liberal, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2003, pp. 19-36. 
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dir, biblioteques instal·lades en els centres d’ensenyament públic, amb l’objectiu de 

posar en pràctica una política de promoció del llibre i la lectura més assequible per a la 

societat.  

Arran d’aquestes idees, quan es va dissenyar el famós Pla Pidal, per a renovar la 

instrucció pública, es va incloure que els instituts públics tinguessin una biblioteca 

pròpia.71 Ara bé, com que la creació de noves biblioteques en els instituts era lenta i 

dificultosa, el 4 de gener de 1849, el mateix Pidal va fer emetre un Reial Decret per tal 

que es fes una enquesta sobre l’estat de les biblioteques provincials públiques ja 

existents. Un cop obtinguts els resultats, que indicaven el poc ús que se’n feia, el 

ministre va aconseguir que Isabel II redactés unes disposicions en les quals es 

comprometia a fer que l’Estat actualitzés i modernitzés aquells centres. Aquests 

preceptes acabaren essent, però, tan sols paper mullat; com sempre la mala gestió, els 

pocs recursos, i els conflictes polítics i militars van impedir que s’apliqués el que 

s’havia promès.  

A partir de 1855, amb l’arribada al poder dels progressistes i amb la 

desamortització de Madoz, es van incorporar nous llibres a les biblioteques provincials. 

Aquests, però, tornaven a tenir les mateixes característiques que els que ja hi havia: 

obres en llatí o bé de poc interès. En aquesta mateixa etapa, es va realitzar alguns canvis 

en l’estructura bibliotecària del país. El 7 d’octubre de 1856, Claudio Moyano va fundar 

l’Escola de Diplomàtica amb la finalitat de preparar tècnics en biblioteconomia i 

arxivística. El seu objectiu era: «poner coto al desorden y a las pérdidas de fondos 

existentes en los grandes centros archivísticos y bibliotecarios estatales».72 En sintonia 

amb aquest plantejament, el 1858, es va crear el Cos Facultatiu d’Arxivers i 

Bibliotecaris, un organisme que, si bé va impulsar les tasques de catalogació i estudi 

dels fons bibliogràfics de les biblioteques públiques i va donar una aparença erudita i 

professional als bibliotecaris, no va afavorir l’aparició entre els professionals d’aquest 

ram d’un discurs bibliotecari a l’estil anglosaxó, promotor de la «lectura per a tots». 

Arribats en aquest punt, cal fer avinent que quan a l’any 1857 es va aprovar la 

Ley de Bases sobre la Instrucción Pública, coneguda amb el nom de Ley de Moyano; 

aquesta també va regular el funcionalment i la creació de noves biblioteques: 
 

                                                           
71 Aquesta iniciativa va propiciar que a l’Estat Espanyol, igual que succeí a França, la frontera entre el 
terreny bibliotecari i l’educatiu es comencés a confondre. A partir d’aleshores, va anar calant la idea que 
les biblioteques havien de mixtes, obertes a tothom però, recollides dins els centres d’ensenyament públic. 
72 Pilar FAUS, La lectura pública..., p. 11.  
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 «Art. 163. El Gobierno promoverá los aumentos y mejoras de las bibliotecas 

existentes, cuidará de que en ninguna provincia deje de haber al menos, una 

Biblioteca pública y dictará disposiciones convenientes para que en cada una haya 

aquellas obras cuya lectura pueda ser más útil; atendidas las circunstancias 

especiales de la localidad y del establecimiento a que corresponda.» 73 

 

Tot i aquest propòsit, el govern no va preveure un cos coherent de reglaments 

per aplicar aquest article. A més, tampoc no va contemplar sufragar-ne les despeses, que 

va deixar com a atribució dels municipis, els quals no tenien recursos per a fer-ho. De 

fet, tant en l’àmbit bibliotecari com en el de l’ensenyament, la llei de Moyano va marcar 

un abans i un després. L’objectiu de centralitzar les competències educatives i culturals, 

que fins aleshores l’Estat compartia amb els municipis, en el Ministeri de Foment va 

condemnar a les institucions educatives, culturals i bibliotecàries a tenir una vida molt 

precària, gairebé inexistent.74 

En el marc del Sexenni Revolucionari i, sobretot, durant els anys de la I 

República Espanyola aquesta tendència va intentar invertir-se. La Revolució de 1868, 

«La Gloriosa», va suposar un important punt d’inflexió en les polítiques culturals 

públiques que s’havien desenvolupat fins aleshores. Els intel·lectuals i polítics de 

l’època van retornar poder als municipis i van incorporar l’educació i la lectura com a 

drets fonamentals de l’ideari democràtic. La nova constitució de 1869 va instaurar la 

llibertat d’ensenyament, la qual cosa va permetre l’obertura de tot tipus de centres 

educatius (com les escoles laiques) i va establir, a la vegada, el principi de la 

subsidiarietat de l’Estat, per cobrir les deficiències que poguessin registrar-se en la 

iniciativa privada. Així mateix, va garantir les llibertats d’expressió, associació, 

impremta i culte, la qual cosa suposà un gran canvi en la producció i la difusió dels 

llibres i de les lectures.75 

Aquestes reformes, afavorides per l’aparició d’una nova generació 

d’intel·lectuals amb grans desitjos de renovació política, van facilitar moltíssim la 

confecció d’un nou model bibliotecari per a l’Estat. El primer pas en aquest sentit el 

donà, el 18 de gener de 1869, el ministre de Foment, Manuel Ruiz Zorrilla, quan va 

emetre un decret per tal d’establir biblioteques «populars» sostingudes per l’Estat amb 
                                                           
73 Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857. Col. Leg. de España, t. LXXIII, pp. 256-305, 
Font: Bernabé BARTOLOMÉ MARTÍNEZ: «Las Bibliotecas públicas provinciales…., p.275. 
74 Brigitte MAGNIEN, Hacia una literatura de pueblo: del folletín a la novela, Barcelona, Anthropos, 
1995, p. 22.  
75 Jorge URÍA, La España liberal (1868-1917). Cultura i vida cotidiana. Madrid, Editorial Síntesis, 2008. 
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fons públics, obertes a tots els ciutadans en condicions d’igualtat, amb obres modernes; 

i, sobretot, pensades com un instrument de participació de tota la població.76 Seguint les 

recomanacions de Felipe Picatoste, un dels bibliotecaris més eminents de l’època, va 

establir que fossin els mestres de les escoles de primera ensenyança els que gestionessin 

aquest tipus de centres. El sosteniment i conservació d’aquestes biblioteques es va cedir 

a les diputacions provincials i als ajuntaments, mentre que el govern es va ocupar de la 

inspecció general i de la concessió d’auxilis. 

El sobrenom de «populars» que es posà a aquest tipus de biblioteca, és indicatiu 

de la intenció que tenien els governants de l’època d’instruir i culturitzar a les classes 

més desfavorides, menys cultes i amb menys accessibilitat a la lectura. Ara bé, a 

vegades amb el nom no n’hi ha prou per aconseguir fer realitat un projecte. Certament, 

el tipus de biblioteques que es fundaren aleshores no pot equiparar-se al que van 

significar les Free Public Libraries a Estats Units o a Anglaterra, ja que a part de no 

oferir un horari ampli, servei de préstec, ni accés als prestatges, no gaudia d’un personal 

especialitzat per atendre als usuaris. Ni tan sols els edificis on es van instal·lar les 

biblioteques s’assemblaven als que es van construir arran de la Library Act de 1850 ni, 

encara menys, als promoguts a EUA per Andrew Carnegie. 

 A França, succeí quelcom semblant, també es van impulsar biblioteques 

populars però, molt menys avançades que les del món anglosaxó:  
 

«Quant aux bibliothèques publiques, elles marquent un grand retard par rapport aux 

bibliothèques anglaises ou américaines. Non que la France n’ait pas imaginé des 

centres de lecture publique. Les bibliothèques municipales remontent au début du XIX 

siècle. Un arrêté consulaire leur remet les fonds antérieurs à la Révolution, par 

exemple ceux des couvents dispersés. Mais elles manquent la vitalité. Faute de crédits 

pour acheter de nouveaux titres, elles se vouent à la conservation des livres anciens, 

d’ailleurs trop exclusivement littéraires.»77 
 

Tornant al cas espanyol, cal puntualitzar que la llei de Ruiz Zorrilla tingué un 

rerefons paternalista, moralitzador i fins i tot nacionalista. Tant en l’informe previ, que 

féu Felipe Picatoste, com en el mateix decret, s’expressava explícitament que calien 

biblioteques atractives per als treballadors de les grans ciutats, amb lectures que 

                                                           
76 José A. GÓMEZ HERNÁNDEZ, «La preocupación por la lectura pública en España» Revista General 
de Información y Documentación, vol. 3, núm. 2 (1993), pp. 55-94. 
77 Françoise MAYER, L’histoire de l’enseignement et l’éducation en France, Poche, Tempus, 2004, p. 
291. 
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servissin per a la seva educació social i «patriòtica», ja que era impossible separar la 

instrucció del poble del seu progrés social: 
 

«Para las lecturas populares han de procurarse, no áridos libros didácticos en que la 

descarnada lógica de la verdad se sobreponga á la belleza de la forma, sino obras en 

que, al mismo tiempo que domine aquella, se interese y despierte la curiosidad del 

lector. Los grandes dramas históricos; los hechos nacionales, cuya simple narración 

conmueve el sentimiento patriótico; la curiosidad que excita el conocimiento de las 

costumbres de otros pueblos; la descripción poética de los grandes fenómenos de la 

naturaleza; todo esto puede y debe aprovecharse para enseñarla historia, y las 

ciencias, que penetrando en el ánimo del lector se graban en su memoria, sin darse 

cuenta de que esto sucede mientras se entretiene agradablement.»78  

 

Aquesta tendència moralitzadora fou recollida, encara de forma més explícita, en 

el text de la llei que va promulgar, just un any després, Jose Echegaray, el nou ministre 

de foment, encarregat de continuar amb l’obra que havia iniciat Ruiz Zorrilla: «El 

ensayo hecho en otros países no deja la más pequeña duda acerca del importante y 

transcendental influjo de las Bibliotecas populares en la ilustración y la moralidad 

públicas; en casi todas las naciones de Europa existe, con el nombre de Bibliotecas 

municipales ó escolares, ya desde hace cerca de un siglo.» 

  Tal vegada per això, la tria de llibres que es va fer per aquestes biblioteques 

populars va acabar sent massa acadèmica i teòrica.79 Com ha indicat un dels majors 

experts en aquest àmbit, Antonio Viñao: segons la mentalitat moralista i utilitària de 

l’època tan sols es consideraren lectures convenients les que tractaven de viatges, 

geografia, història, urbanitat, higiene, o relacionats amb la millora de la tècnica, 

l’agricultura, el treball o la moral.80  

Aquest fou un gran error, ja que féu que la majoria de la població no acudís a les 

biblioteques, relegant aquests centres a l’ús gairebé exclusiu de professionals, estudiants 

i alts càrrecs polítics. La resta de la societat preferia llegir novel·les en format de fulletó, 

i sobre temes més amens, com ha assenyalat l’historiador Jorge Uría: «En efecto, con 

ser las clases medias el nucleó consumidor por excelencia de la novela española, a él se 

                                                           
78 Ibid. 
79 Dirección General de Instrucción Pública. Manuscrito sobre Bibliotecas Populares, 28 de diciembre de 
1870. Archivo General de la Administración. Educación, Leg. 6622. Font: Jesús A. MARTÍNEZ 
MARTÍN, La lectura en la España Contemporánea… 
80 Antonio VIÑAO, «A la cultura por la lectura. Las Bibliotecas Populares (1869-1885)», a Clases 
Populares, cultura, educación, Madrid, Casa Velázquez, 1989, p. 303.  
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estaban incorporado ya, de modo cada vez más firme, unos sectores Populares 

relativamente habituados al formato de folletín»81  

No obstant això, la selecció bibliogràfica dels centres no fou l’únic problema que 

es va trobar l’Estat per acostar la lectura a la població. Un altre dels inconvenients que 

aviat es féu notar fou el del finançament. El mateix ministre Echegaray va reconèixer 

que per començar només es podrien fundar 20 biblioteques, dos en cada districte 

universitari. Seguidament, va admetre que seria difícil adquirir llibres moderns.  

Així doncs, a la pràctica, el que va acabar fent fou, tan sols, enviar un catàleg de 

llibres recomanats i un lot d’obres que solia tenir entre 150 i 200 títols a aquells 

ajuntaments o escoles que ho havien sol·licitat, cosa que fou totalment insuficient per a 

satisfer les necessitats lectores de la societat.82 No ha d’estranyar, per tant, que igual que 

succeí a França, les biblioteques populars espanyoles acabessin sense tenir cap tipus de 

prestigi: «Le bibliothèques populaires ne fournissaient pas le type d’ouvrages sérieux 

auxquels pensait Baudrillar, et en tout état de cause ces bibliothèques n’existent pas 

dans chaque localité. »83 

 

 

1.4. L’alternativa al sistema públic: biblioteques privades i d’associacions 

 

Anàlogament a la creació de les biblioteques populars, el Cos d’Arxivers, 

Bibliotecaris i Arqueòlegs, encarregat de les biblioteques provincials, que encara 

existien, va iniciar un procés d’autocrítica. L’any 1871 va començar a editar una revista 

anomenada Boletín de Archivos, Bibliotecas y Museos, amb la qual pretenien millorar el 

seu prestigi.  

En el primer número d’aquesta publicació reconegueren que, tot i que el maig de 

1859 es va decidir fer una nova classificació i uns índex uniformes perquè les consultes 

fossin més fàcils, cap de les millores plantejades anteriorment s’havia acabat 

desenvolupant: «Años y más años han pasado desde entonces, sin que las instrucciones 

                                                           
81 Jorge URÍA, La España liberal..., p. 56.  
82 Nicolas DÍAZ PÉREZ, Las bibliotecas en España en sus relaciones con la educación popular, Madrid, 
tipografía Manuel G. Hernández, 1885. 
83 Keith BARNETT GRAHAM, Histoire des bibliothèques…, p. 174.  
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parezcan, ni los índices se hagan, ni el servicio se regularice, ni se puntualice la 

estadística, ni se lleven a cabo los cambios de ejemplares múltiples.»84  

Es lamentaren perquè fins aleshores no hi havia hagut una normativa clara que 

regulés el funcionament del cos, la qual cosa feia molt difícil obligar a tothom a aplicar 

unes mateixes normes. Per això, una de les principals demandes que feren al govern fou 

que legislés en aquest sentit. Finalment, el 16 de juny de 1871, van aconseguir que 

s’aprovés un reglament general per a tots els arxius, museus i biblioteques regentats per 

l’Estat.  

Aquesta nova llei, defensada al Congrés per Matías Barrio i Mier, diputat 

carlista pel districte de Cervera de Pisuerga, va establir que tots els arxius i biblioteques 

del ministeri i dependències de l’Estat Espanyol havien d’estar servits únicament pels 

individus del Cos Facultatiu d’Arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs. Així mateix, va 

obligar als responsables de cada centre a fer una memòria anual informant al govern de 

la situació del seu centre i de l’estadística del servei. Seguidament, va proposar que els 

secretaris de cada centre efectuessin les tasques d’atenció al públic. I, per acabar, va fer 

constituir juntes de govern per tal de posar en contacte els professionals de diferents 

institucions. 

Aquest nou reglament fou molt celebrat entre els bibliotecaris; tot i això, alguns 

dels facultatius es planyeren perquè la llei no solucionà un altre dels grans problemes 

que els preocupava: «los merecimientos políticos para cargos profesionales en este 

ascendendero instituto.»85 Un greuge que encara va eixamplar-se més, en acabar-se la 

Primera República. 

L’any 1874 amb l’inici del Sistema de la Restauració, ideat per Cànovas del 

Castillo, el govern féu un gir conservador. Aleshores, la creació de biblioteques 

populars es va reduir moltíssim i la veu de bibliotecaris progressistes, que havien 

impulsat la iniciativa anterior, va deixar de ser escoltada.  

En general, en aquesta etapa es va patir un retrocés pel que fa a les inversions 

destinades a educació i cultura, les quals tornaren a dependre de les arques municipals, 

que es trobaven gairebé sense recursos. Segons Antonio Viñao, la creació de 

biblioteques populars va passar de 159, el 1873, a només 3, el 1875. De fet, de 1874 a 

1881, l’obertura de biblioteques fou quasi inexistent i, evidentment, els recursos per al 
                                                           
84 «Instrucciones facultativas de archivos, bibliotecas y museos» Boletín de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, núm. 2 (28 de febrero de1871) pp.1-2. (Consultat a l’Hemeroteca Digital de la BNE). 
85 E de la P. «Los jefes, los secretarios y las juntes de gobierno según el nuevo reglamento», Boletín de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, núm. 12 (15 d’agost de 1871), p. 2. 
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seu manteniment i millora tampoc no van augmentar. Els mateixos bibliotecaris 

puntualitzaren que a l’Estat Espanyol no existien: «verdaderas bibliotecas populares» i 

que, per tant, calia crear-ne: «para el provecho moral e intelectual del pueblo.»86  

La situación era tan lamentable que fins i tot intel·lectuals de la talla de Joaquín 

Costa es van queixar de l’actuació de l’administració central en la gestió bibliotecària. 

En la seva obra Apuntes y estudios sobre la instrucción pública y sus reformes, 

publicada el 1882, va concloure: «Ni se ha aprendido todavía el valor y significado de 

la biblioteca pública, ni donde se han logrado crear, se han reunido los libros 

especiales que la índole y circunstancias que cada localidad requiere.»87  

En aquest mateix sentit, el 1885, Nicolás Díaz Pérez va publicar l’obra: Las 

bibliotecas de España en sus relaciones con la educación popular y la instrucción 

pública, on després de posar l’exemple de com funcionaven les biblioteques públiques 

d’Estats Units, va afirmar que les espanyoles eren unes institucions quasi inútils, atès 

que sols estaven obertes la meitat de l’any, no posseïen «obra alguna importante 

moderna»; i perquè, a més, els mancaven catàlegs i índexs complets i útils.88 

Paral·lelament, l’any 1896, Manuel Castillo Quijada va proposar, en un article al 

Boletín de Archivos Bibliotecas y Museos, introduir a l’Estat Espanyol la classificació 

decimal Dewey, per a facilitar la consulta als usuaris, i, a la vegada, equiparar el sistema 

espanyol a l’anglosaxó. Malgrat totes aquestes crítiques i propostes de millora, la 

majoria de bibliotecaris del cos no estigué d’acord amb aquestes reformes plantejades 

per alguns dels seus companys i, finalment, no s’acabaren aplicant.89 

Així doncs, no és estrany que sorgissin iniciatives des de l’àmbit privat i 

associatiu per a cobrir les necessitats lectores de la societat. El buit que van deixar les 

estructures de l’Estat Espanyol en el camp de l’educació, la lectura pública i la difusió 

del llibre, va ser omplert per societats recreatives i culturals, (ateneus, casinos i cercles), 

per societats lligades a l’Església (associacions catòliques, col·legis i parròquies) i pel 

moviment obrer (cases del poble i centres obrers).90 

                                                           
86«La sesión pública de la Biblioteca Nacional» Boletín de Archivos, Bibliotecas y Museos, núm. 7 (5 
d’abril de 1875), p. 1.  
87 Joaquín COSTA, Apuntes y estudios sobre la instrucción pública y sus reformas, Madrid, 1882.  
88 Nicolás DÍAZ PÉREZ, Las bibliotecas de..., p. 23-24, 
89 Luis GARCIA EJARQUE, La formación del bibliotecario en España. De la paleografía y la 
bibliografía a la biblioteconomía y la documentación, Madrid, ANABAD, 1993 
90 Jorge URÍA, «La cultura popular en la Restauración, el declive de un mundo tradicional y desarrollo de 
una sociedad de masas» a Manuel SUÁREZ CORTINA (ed.), La cultura española en la Restauración, 
Santander: Sociedad Menéndez Pelayo, 1999, pp. 103-145 
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 En referència a l’Església, cal tenir en compte que a partir de 1868, aquesta va 

prendre consciència de la irreversibilitat del canvi produït per les llibertats d’impremta i 

associació. Aleshores, sense deixar de banda les condemnes, els anatemes i la nostàlgia 

vers el passat, va adoptar una estratègia activa i militant en la qual, amb el suport de 

seglars i associacions catòliques, va incrementar la producció, el comerç i la distribució 

de llibres. A partir de 1864 es va inaugurar una xarxa de biblioteques parroquials i 

dipòsits de «bons llibres». I, amb el temps, es va anar configurant una xarxa 

d’impremtes, editorials, llibreries i biblioteques catòliques, els centres de les quals es 

trobaven sobretot a Barcelona, Madrid, València i Sevilla. Aquestes xarxes es dedicaven 

a promoure la lectura de novel·les «edificantes» o «piadosas»: vides de sants, 

catecismes i doctrines, llibres de devoció, oració i pràctiques devotes, guies de conducta 

i publicacions periòdiques; per a contrarestar l’efecte de la resta de «males» lectures. 91 

Entre les institucions creades amb aquesta finalitat destaca l’editorial la Obra de Buenas 

lecturas, fundada a Barcelona el 1890, i que va publicar obres com: La Hoja 

Parroquial, La Hoja Dominical, El Amigo del Obrero i El Repertorio de Buenas 

Lecturas.92   

Pel que fa a les biblioteques que formaven part de les societats culturals, 

recreatives o obreres, generalment, es van fundar sota la influència del discurs 

pedagògic, és a dir, per tal d’afavorir la lectura, que consideraven un instrument 

educatiu.93 No obstant això, aquest tipus de biblioteca tenia el problema que els llibres 

eren escassos i, generalment, triats de forma subjectiva en funció de les opcions 

polítiques de les juntes o assemblees que les encapçalaven.94 Tot i això, no es pot 

menystenir l’esforç i l’alternativa cultural que va suposar la seva creació en moltes 

zones del territori. És especialment rellevant el cas de les biblioteques circulants que es 

van fundar a Astúries; petites biblioteques de préstec d’uns cinquanta volums que es van 

                                                           
91 Jean François BOTREL, «Lectura y modernidad en la España finisecular» 1898. Entre la crisi 
d’identitat i la modernització. Actes del Congrés Internacional celebrat a Barcelona, 20-24 d’abril de 
1998, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000, p. 395.  
92 Soglange HIBBS-LISSORGUES, Iglesia, prensa y sociedad civil en España (1868-1904), Alacant, 
Instituto de Cultura Juan Gil Albert, 1995, p. 68-69.  
93 Cal tenir en compte que el dret d’associació fou un dels més reivindicats de les classes populars i els 
grups polítics més progressites al llarg del segle XIX. La llei d’Associacions fou aprovada el 1887 pel 
govern de Sagasta, cosa que va afavorir que el moviment associatiu es convertís en un dels instruments 
més importants a l’hora d’elaborar unes cultures polítiques i unes formes d’entendre i valorar el món 
diferents de les de l’Estat. 
94 Antonio VIÑAO, «Del Periódico a Internet. Leer y escrivit en los siglos XIX i XX» a Antonio 
CASTILLO GÓMEZ. Historia de la cultura escrita..., pp. 336-353. 
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començar a estendre arreu dels municipis d’aquesta regió i que van gaudir d’un gran 

prestigi. 95 

Altrament, i tot i que a nivell bibliotecari no foren tan incisives, cal destacar la 

labor de les Escoles Laiques que es fundaren a Catalunya entre 1882 i 1896, els 

impulsors de les quals van apostar per un model pedagògic molt modern. També és 

necessari esmentar l’aparició l’any 1876 de la Institución Libre de Eseñanza (I.L.E), 

fundada a Madrid per Francisco Giner de los Ríos, amb l’aspiració de modernitzar les 

estructures educatives del país com a mitjà de transformació social. 96 Totes aquestes 

alternatives culturals van ser claus per a poder plantejar un sistema bibliotecari públic i 

modern al llarg del segle XX.  

Tot i això, el que fou definitiu fou el canvi d’hàbits que la societat va començar a 

adquirir respecte la lectura. Com ha documentat Jean François Botrel, a finals del segle 

XIX a l’estat Espanyol, el fet de «saber llegir» i de «llegir» es va començar a 

generalitzar; en la mentalitat de la societat l’alfabetització va començar a ser vista com 

el punt de partida per a poder accedir a una cultura de nivell europeu.97 Així mateix, a 

nivell individual, moltes persones ho van veure com un factor necessari per a poder 

prosperar en l’escala social. Per això foren molts els que, aleshores, començaren a llegir 

de forma habitual.98  

Davant aquesta nova realitat, a inicis de segle XX els canvis en la política 

cultural i bibliotecària oficial van començar a accelerar-se, tal com veurem a 

continuació. 

 

 

1.5. L’inici de la regeneració cultural a l’Estat Espanyol 

 

A finals de segle, el partit liberal, aleshores al capdavant del govern, va 

començar a donar passos per tal de facilitar un accés més ampli de les masses a la 

                                                           
95 Ángel MATO DÍAZ, La lectura popular en Asturias (1869-1936), Oviedo, 1992. 
96 La creació de la Institución de Libre Enseñanza el 1876 va servir de refugi de les idees renovadores del 
període revolucionari i, després, com a encapçalament de les noves idees de principis del segle XX, tal 
com podrem comprovar a continuació. 
97 Als anys setanta del s. XIX Espanya encara registrava un preocupant 63% d’analfabetisme. No obstant 
això, hi havia un gran contrast entre les dades de les grans ciutats, amb moltes més persones que sabien 
llegir, i les que oferia el món rural, que feien baixar molt la mitjana general. A més segons a registrat Jean 
François Botrel, en aquesta època les lectures col·lectives eren una pràctica molt freqüent. 
98 Jean François BOTREL, «Lectura y Modernidad en la España finisecular» a 1898. Entre la crisi 
d’identitat... 
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política i a la cultura. El 1880 els professors «proscrits» de la I.L.E. van ser readmesos 

en les seves places universitàries, el 1882 es va inaugurar el Museo Pedagógico 

Nacional,99 el 1887 es va aprovar la llei d’associació i el 1890 la del sufragi universal.  

En l’àmbit cultural, una de les primeres mesures que es va prendre fou la 

creació, l’any 1900, del Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts, com a ministeri 

independent del de Foment, on s’englobaven anteriorment aquestes qüestions. Amb 

aquest nou ministeri es va donar el primer pas cap a l’assignació de partides adequades 

a les necessitats urgents de l’educació i la cultura nacionals, ja que tenia el deure 

d’ocupar-se de: «las enseñanzas pública y privada sus diferentes clases y grados, el 

fomento de las ciencias y letras, Bellas Artes, Archivos, Bibliotecas y Museos, así como 

la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico».100 

 Els primers titulars del ministeri van durar poc en el seu càrrec i no van ser 

particularment competents en matèria pedagògica: Antonio García Alix, del partit 

conservador, fou el primer en ocupar el càrrec, però sols s’hi estigué del 18 d’abril de 

1900 al 6 març de 1901; el seu successor, el comte de Romanones, del partit liberal, 

dirigí el ministeri del 6 de març de 1901 al 6 de desembre de 1902; Manuel 

Allendesalazar, enginyer agrònom del partit conservador, del 6 de desembre de 1902 al 

20 de juliol de 1903; i Gabino Bugallal, també del partit conservador, tan sols del 20 de 

juliol de 1903 al desembre d’aquell mateix any.  

Tot i això, en general, van desenvolupar una important política reformista. De 

totes les seves decisions destaca la presa l’any 1902 pel Comte de Romanones, ja que va 

adoptar mesures perquè els mestres fossin pagats per l’estat com la resta de funcionaris, 

en lloc de ser retribuïts pels municipis. Així, per primera vegada a la història de l’Estat 

Espanyol el finançament de l’Escola Primària es va incorporar als Pressupostos 

Generals de l’Estat. Seguidament, al 1903, es va establir un salari mínim de 500 

pessetes per als mestres i es van constituir Escoles Normals per a millorar la seva 

formació. 

 Aquests avenços foren molt significatius però, com ha explicat un dels 

estudiosos del període, Javier Moreno, aquests ministres no van elaborar cap proposta 

nova ni original, sinó que es van limitar a estimular, a promoure i a donar forma a idees 

que feia més de dos dècades que s’estaven debatent de forma pública però que ningú 
                                                           
99 El Museo Pedagógico Nacional, nascut com a Museu d’Instrucció Pública, el 1882 va suposar una 
ruptura radical amb el mètode tradicional d’ensenyament i la introducció de noves perspectives en 
l’educació i la pedagogia.  
100 R.D. de 18 de abril de 1900. 
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havia materialitzat. L’únic mèrit de les mesures preses per aquests primers ministres, 

fou que van trencar, en part, les relacions que l’Estat tenia amb l’Església.101 

Ara bé, cal destacar que, més endavant, el govern liberal de Moret sí que va 

plantejar projectes realment moderns. Un dels més rellevants fou la creació de la Junta 

de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (J.A.E), creada per reial decret. 

Aquesta institució va impulsar i gestionar estades a l’estranger de professors i joves 

científics espanyols, a la vegada que, va promoure la creació d’institucions científiques 

per tal de renovar i modernitzar l’educació i la investigació científica a l’Estat 

Espanyol.102 De fet, la J.A.E havia nascut amb uns objectius de renovació pedagògica i 

d’estimulació a la investigació científica, molts semblants als que havia plantejat la 

I.L.E., uns anys abans En aquest mateix sentit, el 1910 es va instaurar la Residencia de 

Estudiantes, i el 1915 la Residencia de Señoritas. 103 

Tot i els avenços, el ministeri va actuar de manera poc coordinada, fomentant 

uns criteris d’inversió mínims. Entre 1902 i 1936 les despeses mitjanes dels 

pressupostos en educació es van mantenir entre el 4 i el 6% mentre que, pel contrari, les 

despeses en defensa i seguretat entre oscil·laven entre un 18 i un 50%.104 Segons dades 

de l’Anuario Estadístico de 1920, les despeses de l’estat en educació ascendien a 

Madrid a 3,37 pessetes per habitant.105 No ens ha d’estranyar, per tant, que les tímides 

reformes iniciades el 1900, tot i ser molt importants a nivell simbòlic, no solucionessin 

vertaderament els problemes que afectaven el sistema escolar i cultural espanyol.  

En paraules d’Antonio Niño: «Con estos pequeños remedios no se conseguía 

asegurar la escolarización de todos los niños, ni menos aún combatir eficazmente las 

altísimas tasas de analfabetismo. [...] Hubo que esperar a la Segunda República para 

                                                           
101 Javier MORENO LUZÓN, «Los liberales y la educación hace cien años: Romanones en el ministerio» 
a Pedro ÁLVAREZ LÁZARO (dir.) Cien años de educación en España. En torno a la creación del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid, Ministerio de Educación Cultura Deporte, 
2001, pp. 201-221.  
102 Juan Pablo FUSI, «El mediterráneo, 1898-1914» a Guadalupe GÓMEZ-FERRER MORANT i Raquel 
SÁNCHEZ (coords.), Modernizar España. Proyectos de reforma y apertura internacional (1898-1914), 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp.19-32. 
103 Vicente CACHO VIU, «La Junta para Ampliación de Estudios, entre la Institución Libre de Enseñanza 
y la generación de 1914» a José María SÁNCHEZ RON (coords.), La Junta para Ampliación de Estudios 
e Investigaciones Científicas 80 años después: simposio internacional, Madrid 15-17 de diciembre de 
1987, Madrid, CSIC, 1988.  
104 Antonio VIÑAO, «El sistema educativo español: evolución histórica» a Francisco Imbernón (coord.) 
Procesos y contextos educativos: enseñar en las instituciones de educación secundaria, Barcelona, Graó, 
2010, pp. 13-27. 
105 Anuario Estadístico de España, Madrid, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1920, p. 361 
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que se arbitrara una política decidida y radical, acorde con la magnitud de la 

cuestión»106.  

 

 

1.6. Discussions parlamentàries entorn de les biblioteques populars espanyoles 

 

Pel que fa a les biblioteques la situació fou similar, es feren petits avenços però 

no s’aconseguí fer arribar la lectura a tothom. El 1901 el govern va aprovar per decret el 

«Reglamento para el Régimen y Servicio de las Bibliotecas Públicas del Estado.» (R.D. 

de 18 de octubre de 1901), el qual estava més aviat orientat a restringir i controlar les 

lectures que no pas a promoure-les. L’article número 162 d’aquest reial decret 

especificava que: «Las novelas, piezas de teatro y demás obras modernas de mero 

pasatiempo, sólo se facilitaran cuando a juicio del bibliotecario, el lector justificará 

necesitarlas para estudios históricos y críticos».107 Aquest precepte va donar un gran 

poder als bibliotecaris a l’hora de decidir les obres que volia servir i les que no. N’és un 

testimoni, la narració que el 1945 va fer Pedro Salinas sobre les seves experiències, com 

a lector en les biblioteques espanyoles de principis de segle: 

 

«Si se sentía la tentación de asomarse a una novela de Balzac, de Dostoievski, de 

Dickens, y así se consignaba en la tarjeta, un funcionario, con aire censorio y magistral, 

cargados los ojos y la entonación de reproche, nos comunicaba la fórmula sacramental: 

“Las novelas no se sirven al público” [...] Por ser veraz debo decir que había sus 

excepciones: el mismo Cervantes, Fernán Caballero, Walter Scott, gozaban a veces del 

régimen de libertad condicional i vigilada. Había autores accesibles por su mitad 

virtuosa y negada férreamente por la otra, demoníaca, de su obra. […] La mirada más 

furibunda que de ojos de bibliotecario me he llevado yo en este mundo, me la gané un día 

en que con voz tímida, y ya persistiendo lo que me esperaba, me atreví a preguntar si se 

servía al público una novela de Emile Zola.»108 

 

                                                           
106 Antonio NIÑO, «El protagonismo de los intelectuales en los proyectos de reforma educativa i 
modernización cultural» a Guadalupe GÓMEZ-FERRER i Raquel SÁNCHEZ (eds.), Modernizar 
España: proyectos de reforma y apertura internacional 1898-1914, Biblioteca Nueva, Madrid, 2007, p. 
214. 
107 Reial decret del 18 d’octubre de 1901. 
108 Pedro SALINAS, El defensor, Barcelona, Círculo de lectores, 1991, p. 38. 
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 El 1902, es van elaborar les instruccions per a la redacció de catàlegs 

bibliogràfics que havien de vestir les futures biblioteques públiques de l’Estat, malgrat 

això, aquestes no foren creades fins al 1915. Mentre els nous edificis bibliotecaris no 

apareixien, el 1909 es van crear seccions populars en les biblioteques universitàries i 

provincials preexistents amb la supervisió del mateix personal facultatiu. Evidentment, 

aquestes mesures no van servir per solucionar les mancances del sistema bibliotecari 

espanyol i aviat van aparèixer noves crítiques.  

El malestar es va veure reforçat, sobretot, per les declaracions que féu a la premsa 

el ministre d’Instrucció Pública de l’època, Julio Burell, el qual, després de visitar per 

sorpresa una biblioteca, el 27 de juliol de 1910, va explicar que el tracte que havia rebut 

havia estat inadequat: el to dels bibliotecaris no fou amable, el van fer esperar més 

temps del que ell considerava acceptable i, a més, no li van servir l’obra que ell 

demanava i que sabia perfectament que es trobava a la biblioteca.109Arran d’aquestes 

declaracions, la gestió de les biblioteques va passar a ser un tema de debat públic 

present al llarg de tot l’any 1910.  

Certament, ja feia temps, que el cos facultatiu estava dividit entre aquells que 

tenien una actitud més conservadora, afí a la de Marcelino Menéndez Pelayo (director 

de la Biblioteca Nacional Espanyola), i els que tenien una visió similar a la dels 

bibliotecaris anglesos, molt més moderna i encarada a oferir lectures als usuaris. No 

obstant això, va ser aleshores quan aquesta rivalitat es va accentuar i es va fer pública 

d’una forma molt més evident.110 I és que, els deixebles de Menéndez Pelayo van 

publicar articles defensant que la lectura i els llibres no eren per a tothom, sinó que 

s’havien de restringir a estudiosos i intel·lectuals. Mentre que, els intel·lectuals més 

progressistes argumentaren, també a través de la premsa, que calia fomentar la lectura i 

atendre els usuaris, d’acord amb les necessitats que tenia el poble espanyol.111 

A França, hi va haver una lluita semblant entre professionals de la 

biblioteconomia. El 1887 el bibliotecari de Carcassona va començar a criticar la visió 

                                                           
109 Les declaracions del ministre van aparèixer dies després a la premsa. Se’n feren ressò diaris com La 
Època, núm. 21.473 (3 d’agost de 1910), p.3 i  La Correspondència de España, núm. 19.160 (28 de juliol 
de 1910), p. 7. 
110 Hipólito ESCOLAR, El compromiso intelectual de bibliotecarios y escritores. Madrid, Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez, 1989, pp. 141-159.  
111 Francisco Rodríguez Marín va escriure tres articles a l’ABC amb el títol «La Biblioteca Nacional», en 
defensa del seu mestre, Marcelino Menéndez Pelayo, els dies 19 i 23 de setembre i el 4 d’octubre de 
1910. Mentre periodistes com Emilio H. del Villar, del periòdic Nuevo Mundo seguien sense entendre, 
com podia ser que la BNE no tingués catàlegs consultables pels usuaris. En paraules seves no era possible 
«concebir mayores precauciones para evitar la propagación de la cultura». (Emilio H. DEL VILLAR, 
«Bibliotecas y museos una desamortización necesaria». Mundo Nuevo (28 de juliol de 1910), p3.  
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més erudita de la seva professió i va manifestar que no creia que la seva feina s’hagués 

de basar en emmagatzemar llibres sinó que la seva missió era vetllar pel 

desenvolupament intel·lectual i moral de la societat. Per això va començar a fer pressió 

per a instaurar el servei de préstec i poder comprar llibres moderns, cosa que va anar 

aconseguint gradualment, tot i les crítiques dels seus companys.112  

En el cas espanyol, el debat entre aquestes dues tendències fou tan polèmic que 

el Cos d’Arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs va haver de fer públic un informe per a 

expressar la seva posició oficial. El títol d’aquest informe, que fou publicat per fascicles 

a la revista d’aquest cos facultatiu, es titulà: «La cuestión de las bibliotecas nacionales y 

la difusión de la cultura». El seu autor, Antonio Paz Meliá, va optar per una posició 

intermèdia, que donava la raó a les dues parts.  

D’una banda, defensava l’opció de Menéndez Pelayo de restringir l’ús de la 

Biblioteca Nacional i les biblioteques provincials però, de l’altre, proposava formar 

biblioteques noves de caire popular, obertes a tothom. El que pretenia era modernitzar 

tot el sistema per tal d’aconseguir que la Biblioteca Nacional servís per a la recerca 

científica i les biblioteques populars per a accedir al món de la lectura. Pel que fa 

concretament a les biblioteques populars escrigué: «hacen falta bibliotecas no del tipo 

antiguo sino como los modernos gabinetes o salas de lectura públicas y libres, que los 

anglosajones nombran «free public library», abiertas mañana, tarde y noche, con 

pocas pretensiones, pero con medios expeditivos y de práctica utilidad.113 Aquestes 

consideracions exposades per Paz Meliá van semblar bé al govern d’aleshores, el qual 

va dur al Congrés una llei per tal d’incentivar el canvi a finals d’aquell mateix any 1910. 

Les polítiques de reforma empreses pel govern liberal de José Canalejas, feren 

possible l’aprovació d’aquesta proposta. Canalejas, president del govern espanyol entre 

el 9 de febrer de 1910 i el 12 de novembre de 1912, influït per Rafael Altamira, un dels 

impulsors de la modernització dels sistemes d’ensenyament i de l’extensió universitària 

en aquell moment, va intentar dissenyar un sistema de biblioteques populars circulants 

que depenguessin de la Direcció General d’Ensenyament.114 

Aquesta aposta, inicialment, va ser ben rebuda pels partits afins al 

republicanisme amb representació al Congrés. No obstant això, com que no acabava de 

concretar-se, el 14 d’octubre de 1910, Luis de Zulueta, diputat al Congrés Espanyol per 
                                                           
112Keith BARNETT GRAHAM, Histoire des bibliothèques…, p. 172-173. 
113 «La cuestión de las bibliotecas nacionales y la difusión de la cultura», Boletín de Archivos, bibliotecas 
y museos, núm. 7-8 (julio-agosto 1910), p. 11. 
114 Luís GARCÍA EJARQUE, Historia de la lectura..., p. 461-462.  
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la Unió Federal Nacionalista Republicana, féu un prec per tal d’insistir en la necessitat 

de complir el que s’havia promès en matèria de biblioteques.115 En aquesta mateixa 

intervenció, Zulueta aprofità per assenyalar que la quantitat consignada per la compra 

de llibres que havia previst el govern no era suficient: 

 
«La cantidad consignada en nuestras Bibliotecas Públicas para adquisición de obras 

recientes es tan exigua que, aun cuando se aplicara bien, lo que por desgracia no 

sucede siempre, resultaría insuficiente a todas luces. […]. Esta falta de libros 

contemporáneos es quizás Sr Ministro y Sres. Diputados, la causa principal del 

abismo verdaderamente trágico que hay entre España y las corrientes generales 

directoras del pensamiento europeo»116 

 

No va ser fins al cap d’un any, el 10 de novembre de 1911, quan Amalio 

Gimeno passà a ser ministre d’Instrucció Pública, quan es va signar un reial decret per a 

dur a terme el projecte de biblioteques populars, enteses segons la definició de les Free 

Pubic Libraries.117 D’acord amb aquest projecte, d’entrada, s’havien d’instaurar una 

hemeroteca i dues biblioteques populars: una a Madrid i una altra a Barcelona. Més 

endavant, Gimeno especificà que per tal d’adquirir els llibres de les futures biblioteques 

populars es formaria una junta especial que hauria d’estar composta per un president i 

13 vocals (R.D. 01/11/1911). Aquesta junta es va encarregar de proposar al ministeri els 

llibres que considerava més adequats per a dotar els fons dels nous centres. Les 

propostes bibliogràfiques que realitzaren es van fer públiques a la Gaceta de Madrid.118  

Tot i aquests avenços, les biblioteques populars de Madrid i Barcelona, com a 

espai físic, no acabaven mai de materialitzar-se. La premsa de Madrid denuncià en més 

d’una ocasió les negligències comeses, tant pel govern com pel Cos d’Arxivers 

Bibliotecaris i Arqueòlegs, en la gestió dels pressupostos d’instrucció pública de 1911, 

1912 i 1913, que expliquen les dificultats que hi va haver per tirar endavant els centres 

promesos. L’any 1911, el govern es retardà moltíssim en el pagament de les 500.000 

pessetes, que es van assignar al projecte de les biblioteques populars: el ministerio, lo 

                                                           
115 DSC., núm 41, 14 d’octubre de 1910, p. 1050. 
116 DSC., núm. 41, 14 d’octubre de 1910, p. 1051.  
117 Reial Decret del 10 de novembre de 1911, Madrid. 
118 Aquesta junta especial, a la pràctica, fou constituïda per Marcelino Menéndez Pelayo, com a president; 
Rafael Conde Luque, Eugenio Sellés, Angel de Castro, Marqués de Gerona, Francisco de la Iglesia i 
Jacinto Octavio Picón; com a vocals. És a dir, el cap del cos facultatiu d’arxivers, bibliotecaris i 
arqueòlegs, el rector de la Universitat de Madrid, i un acadèmic de cada una de les reals acadèmies que 
existien aleshores 
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había hecho pésimamente; una larga tradición de picarismo en la administración 

impedía acercarse serenamente al montón de pessetas.» 119  

Al Cos d’Arxivers Bibliotecaris i Arqueòlegs no hi havia ningú preparat per 

administrar els diners consignats de forma adequada, ni de presentar un pla per a 

realitzar l’hemeroteca i les biblioteques populars de Madrid i Barcelona. Ho demostra el 

fet que al final de l’any haguessin de retornar 362.134 pessetes de les 500.000 

assignades. A més, van ser incapaços d’activar les dues biblioteques que s’havien 

compromés a promoure i, únicament, es va limitar a comprar llibres que, segons la 

premsa eren mediocres o inútils.120 El periòdic regeneracionista España, publicà 

diversos articles mostrant la seva indignació per la mala gestió comesa: «No se logrará 

nada consignando cantidades para libros en los presupuestos, en tanto que las 

personas que tienen la responsabilidad moral y administrativa de las bibliotecas no 

sean capaces de disponer útilmente del dinero público.» 121 

El 22 de novembre de 1912, com que les mancances en l’àmbit bibliotecari 

continuaven, es va tornar a emetre un Reial Decret que va donar altra vegada mig milió 

de pessetes a les biblioteques públiques de l’Estat. En aquest decret el ministre 

d’Instrucció Pública, que aleshores era Santiago Alba, també del partit liberal, s’excusà 

per no haver pogut dur a terme el projecte de les biblioteques populars model a 

Barcelona i a Madrid, ni tampoc el de l’hemeroteca. Segons el seu parer, en el moment 

de dur a terme tals iniciatives, el ministre que l’havia precedit i ell mateix es van trobar 

amb diversos impediments que els ho van impedir: «los resultados no han 

correspondido a semejante deseo [de crear biblioteques en edificis propis], antes al 

contrario, han hecho patente la imposibilidad de hallar edificios apropiados, hasta el 

extremo de haberse tenido que declarar desierto el concurso público anunciado en la 

Gaceta por carecer de las condiciones necesarias el único local ofrecido.»122 

Davant tals dificultats, Santiago Alba va deixar de banda el projecte de bastir 

biblioteques populars a Madrid i a Barcelona i, per contra, va decidir destinar el mig 

milió de pessetes consignat, en primer lloc, a la creació de seccions populars i de 

vulgarització dins les biblioteques universitàries i provincials públiques ja en 

funcionament; en segon lloc, a construcció petites biblioteques en barris populars de 

                                                           
119 UN BIBLIOFILO: «Historia de un millón de pessetes» España, núm. 14 (24 de gener de 1918), pp-12-
13. 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
122 Reial decret del 22 de novembre de 1912. 
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grans poblacions i; per últim, a la formació d’una biblioteca circulant per a les escoles 

públiques. En els articles 3 i 4 del reial decret del 22 de novembre de 1912 es va establir 

que les noves seccions, que va ser l’única cosa que finalment va crear, haurien d’estar 

obertes des de les 9 del matí fins a les 12 de la nit, i que es procuraria assortir-les amb 

periòdics, revistes i llibres que corresponguessin a: la divulgación de la cultura general, 

al cultivo de las industrias, artes y oficios más corrientes en cada localidad y al 

esparcimiento y recreo».123 

Aquesta manera de procedir d’Alba no va semblar bé a tothom. El partit 

conservador posà en dubte la gestió liberal en el Departament d’Instrucció Pública, tant 

a la premsa com en el mateix Congrés de Diputats. Defensaven que hi havia altres 

prioritats i que no calia invertir tants diners en l’àmbit cultural. En aquest sentit, el 13 de 

febrer de 1912, César Silió, va presentar una interpel·lació per tal que les 500.000 

pessetes destinades a fundar biblioteques no arribessin al Cos Facultatiu de 

Bibliotecaris. Aquest mateix diputat, en un discurs que pronuncià el 29 de febrer va 

acusar al govern de fer una mala gestió dels seus recursos: «Primero el Sr. Burell 

siembra a voleo de millones para promover la cultura del país aun cuando de esa 

siembre de abundante semilla alguna se perdiera y alguna se desperdigara. Después 

salió el Sr. Amós Salvador y luego vuelve Gimeno, que viene a significar, por su íntima 

unión con el Sr. Canalejas el despilfarro». 124 

En aquesta mateixa intervenció, denuncià el fet que la Junta d’experts que havia 

de fer la selecció bibliogràfica dels llibres no hagués tingut prou temps per a pensar la 

llista de llibres en la qual s’havien de gastar els diners consignats, per la qual cosa es 

van cometre grans errors. Segons Silió en aquesta llista hi havia obres duplicades, obres 

que s’havien pagat dues vegades, títols erronis, preus que no corresponien als reals, 

etc.125 Davant tals acusacions, el ministre d’Instrucció Pública defensà la necessitat de 

culturitzar i regenerar l’Estat a través de biblioteques. Seguidament, exposà que el 

criteri de seleccionar a una Junta d’experts era un procediment que hauria de servir 

d’exemple a qualsevol administració i, en conseqüència, recriminà als conservadors que 

el en el passat no haguessin tingut en compte l’opinió de persones erudites per tal de 

tirar endavant els seus projectes culturals. Finalment, la interpel·lació de Silió va ser 

                                                           
123 Ibid. 
124 DSC., núm 96, 29 de febrer de 1912, leg. 1911-1914, p. 2069 
125 Ibid., p. 2620 
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rebutjada i les 500.000 pessetes van arribar al Cos Facultatiu i a la Junta perquè 

procedís a fer una nova selecció de llibres.  

Mentre, al periòdic España, un «Bíbliofilo» es lamentava de la incompetència 

dels partits del torn entorn d’aquest tema: «Silió acusaba de despilfarro a Gimeno, y 

éste hacía política de defensa del partido liberal.: «¡Ah si hubiese habido un organismo 

competente y autorizado en el Ministerio, nada de aquello habría acaecido! No se 

habría nombrado entonces una Junta con personas ajenas al Cuerpo, entre ellas dos 

directores de periódicos. ¡Oh la política!» 126 

Enmig d’aquesta polèmica, el maig de 1912, va morir Marcelino Menéndez 

Pelayo, la qual cosa va provocar una nova discussió: la de la seva successió. Aleshores, 

intel·lectuals de la talla de Ramon y Cajal, Torres Quevedo, Hinojosa, Echegaray, Pérez 

Galdós i Giner de los Rios van demanar, en una carta a El Imparcial, que es nomenés 

com a nou director a Ramon Menéndez Pidal, per tal de poder donar un nou rumb a la 

Biblioteca Nacional i a les altres biblioteques públiques, modernitzant els seus serveis. 

No obstant això, dins el Cos Facultatiu d’Arxivers, Bibliotecaris i Arqueòlegs encara 

guanyava la branca conservadora, que va acabar nomenant a Francisco Rodríguez 

Marín. Aquest era deixeble de l’anterior director i va seguir fidelment la seva línia 

conservadora.  

Un cop nomenat el nou director, la polèmica es va acabar i no es va tornar a 

parlar de biblioteques a nivell públic fins que es van posar a debat els pressupostos 

d’instrucció pública de 1913. En aquesta ocasió, la consignació dedicada a biblioteques 

populars es va reduir molt. Va passar del mig milió de 1912 a només 50.000 pessetes el 

1913. Aquests diners es feren servir per a comprar més llibres, encara que segons la 

premsa la qualitat d’aquests continuava essent pèssima: «El lector enfermaría de risa si 

hubiese leído como yo los informes académicos sobre libros que el ministerio nos hubo 

de endosar en 1913. […] Los informes de la Academia de Lengua sobre poesías, 

novelas, cuentos de hadas, etc. son una cursilería inaudita.»127 

Dins el Congés de Diputats, tampoc no mancaren les crítiques. Juan Vázquez 

Mella, diputat carlista i catòlic per Pamplona, acusà a Gumersindo Azcaráte, del partit 

republicà federal, de voler secularitzar l’estat i, aprofità aquest mateix discurs per a 

criticar la selecció bibliogràfica feta pel govern: 

                                                           
126 UN BIBLIOFILO: «Historia de un millón de pessetes» España, núm.14 (24 de gener de 1918), pp.12-
13. 
127 Ibid., pp. 12-13 
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«No continuarán tampoco las famosas bibliotecas circulantes, y no porque venga yo 

con un índice expurgatorio a condenarlas, sólo en nombre de la religión y de la ley de 

1857, porque no lo necesito, he visto la lista de los libros que mañosamente se 

ocultaba y he comprendido que no necesitaban el Museo Pedagógico y el Sr. Cossío 

molestarse para formarla; la había visto yo muy cerca del Ministerio de Instrucción, 

se forma con pequeñas variedades, periódicamente, en las sábanas y en las tablas 

donde se extienden todos los años las bibliotecas de feria.»128 
 

Aquestes crítiques per part dels sectors tradicionalistes i, en general, per part de 

l’església catòlica, van ser molt persistents al llarg de tot aquest període.  

Quan el 1914 pujà al poder el partit conservador, presidit per Eduardo Dato, es 

van reduir molt les inversions en l’àmbit cultural. A nivell bibliotecari es van rebre 

menys recursos però, a més, les obres que es compraren van passar a estar directament 

controlades pel ministeri. El 6 de febrer de 1914 es va establir, per reial decret, que el 

ministre d’Instrucció Pública podia prescindir de l’opinió de les Reals Acadèmies i del 

Cos Facultatiu d’Arxivers i Bibliotecaris a l’hora d’adquirir nous llibres.  

Davant tal iniciativa, el 6 de juny d’aquell mateix any, Martin Rosales Martel, del 

partit liberal, va demanar a Francisco Bergamín, ministre d’Instrucció pública nomenat 

per Dato, que remetés a la cambra els expedients que van donar lloc a aquelles noves 

regles que deixaven la compra de llibres a l’arbitri del ministre.129 Com que la llista de 

llibres no es feia mai pública, el 10 d’octubre de 1914, Alfredo Vincenti va tornar a 

reclamar-la, però tampoc no aconseguí resultats.130 Un mes més tard, dins el marc de la 

discussió dels pressupostos d’Instrucció pública de 1915, el diputat Luis Talavera es 

queixà dels pocs diners que l’estat va passar a invertir en biblioteques: «Es 

verdaderamente ridículo que, por ejemplo para las bibliotecas Universitarias de toda 

España, tengamos creo que 22.000 pesetas, es decir, menos de lo que cuesta el 

sostenimiento de una cátedra».131 Finalment, davant totes aquestes queixes, el 5 de 

novembre de 1914, Francisco Bergamín, va prometre un augment de 60 places en el cos 

d’arxivers i bibliotecaris.132 Aquesta mesura, tot i ser considerada insuficient, va ser ben 

rebuda per la cambra. 
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No obstant això, per alguns membres del Partit Integrista, d’ideologia 

ultraconservadora, com Manuel Senante Martínez, aquella reforma no era prioritària. És 

per això, que aquest diputat de Guipúscoa va presentar una esmena per tal de reduir la 

partida destinada a obrir noves places, la qual cosa va provocar gran indignació entre la 

majoria de diputats liberals i d’esquerres. Jorge Silvela y Loring, del partit liberal, va 

argumentar que era primordial que hi hagués més personal perquè: «el nombre de 

lectores es mayor cada día y hace falta que este personal administrativo y auxiliar 

ayude al personal técnico llevando libros y haciendo otros menesteres».133  

Per la seva banda, Roberto Castrovido, representant de la conjunció republicano-

socialista, va intervenir per dir que si no s’augmentava el personal, no es podrien 

augmentar les hores d’obertura dels centres, cosa que perjudicaria a la cultura pública. 

Així mateix, Ortega Gasset va manifestar-se a favor de l’augment de personal per les 

biblioteques populars, segons ell, necessari: «para esa irradiación de la cultura que es 

indispensable y que si no se aumenta en el presupuesto no podría subsistir».134 

 Uns dies més tard, Alexandre Rosselló, del partit liberal, va prendre la paraula per 

expressar el problema no eren els diners, la manca de bibliotecaris, ni el tipus de llibre, 

sinó que el que fallava era el model bibliotecari plantejat: «hay que buscar el tipo de 

bibliotecas populares, de tipo familiar, de las que conceden crédito á las persones 

conocidas para llevarse los libros, porque vale más que se pierdan que el que no se 

lea.»135Aquest mateix diputat, proposà que els llibres que es guardaven al soterrani de 

les BNE, servissin per millorar les biblioteques escolars i les seccions populars que 

s’havien començat a crear en algunes biblioteques provincials, nodrides fins al moment 

de llibres inútils.136 Enmig d’aquest debat, Manuel Bergamín, deixà de ser ministre 

d’Instrucció Pública, per ocupar el ministeri d’Hisenda. El seu lloc fou concedit de 

forma interina a Gabino Bugallal.137 Fou aleshores quan, finalment, l’esmena de 

Senante fou rebutjada i es va poder procedir a augmentar el personal del Cos de 

Bibliotecaris i a fornir les biblioteques provincials amb obres de caràcter popular. 

Ara bé, el gener de 1915, el nou ministre d’Instrucció Pública, Saturnino Esteban 

Collantes, va haver de reconèixer que aquelles mesures no foren suficients. Des del seu 

punt de vista, continuaven faltant biblioteques populars establertes en llocs de fàcil 
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accés: «para que entren en ella los obreros los artesanos, el joven burgués, porque las 

bibliotecas de escaleras de granito y con reyes de piedra de oro y de mármol, asustan a 

los obreros y al llegar a la Biblioteca Nacional se paran y dicen ¿ Se entrará por 

papeleta aquí? Y no entran. No; hace falta el Servicio de Bibliotecas Populares y 

Públicas.»138  

En conseqüència va decidir formular un nou projecte. El 23 d’octubre de 1915, 

va emetre una Reial Ordre per tal d’obrir dues biblioteques populars a Madrid. En 

aquest decret especificava que la finalitat de les biblioteques no s’havia de limitar a 

posar a la disposició del públic una col·lecció de llibres sinó que havia d’aspirar, 

principalment, a despertar afició i hàbits d’estudi entre «las gentes menos 

il·lustradas».139 Gràcies a la seva empenta, el 17 de novembre de 1915, finalment, es 

van construir dues biblioteques populars a Madrid: les dels districtes de Chamberí i 

Inclusa, les quals es van dotar amb dues seccions, una de revistes i diaris corrents i una 

altra de llibres, uns 4.000, entre els quals hi havia, juntament a obres de consulta i 

estudi, literatura de pur entreteniment i obres d’oficis per a millorar la formació 

professional. Per tal d’agilitzar el funcionament d’aquests biblioteques, des del ministeri 

es va emetre, pocs dies després de la seva creació, un decret establint que estarien 

obertes sis hores diàries, diumenges i festius.Havien passat, ni més ni menys que 46 

anys des del decret que va emetre Ruiz Zorrilla per tal de constituir aquest tipus de 

«biblioteca popular», fins que realment es van poder bastir tal com era degut.  

El 18 de novembre de 1915 el diari ABC, va fer la crònica de la inauguració de la 

biblioteca popular que es fundà a la barriada de Cuatro Caminos. En l’article, es 

destacava el fet que la biblioteca s’instal·lés en un local edificat expressament per 

aquest objectiu. Així mateix, s’explicava que el diputat Jorge Silvela Loring, en 

representació del Ministre d’Instrucció Pública, va pronunciar un discurs en el que va 

explicar que el pla del govern consistia a obrir una biblioteca popular en cadascun dels 

10 districtes de Madrid i, més endavant, a les poblacions més importants de tot l’Estat 

Espanyol. Pel que fa a la descripció del centre l’ABC en féu una valoració positiva: «En 

la nueva biblioteca figuran unos cuantos millares de obras útiles y bien escogidas para 

el fin a que se destinan y de elles ha sido publicado un catálogo que ayer se distribuyó 

entre los concurrentes. La biblioteca estará abierta al público tarde y noche»140  
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Tot i aquests avenços, algunes veus seguien essent crítiques amb la qualitat dels 

llibres que aquests nous centres oferien: «Quieren dar mucha publicidad a estas seis 

horas obligatorias [...] Si, si, muy bien, pero después ¿qué leen? Los libros de ciencia 

de 1850. Las novelas no inmorales anteriores a Pereda. Los periódicos de la época de 

Castelar. Nihil novum… bajo esos antros sucios, destartalados, incómodos y fríos, que 

son nuestras bibliotecas.141 Per la seva banda, el Cos d’Arxivers, bibliotecaris i 

arqueòlegs, volia que es destinessin encara més diners al projecte per tal de poder 

inaugurar biblioteques populars més enllà de la capital de l’Estat. «Las bibliotecas 

Populares abiertas recientemente en Madrid como ensayo de lo que pueden ser estos 

centros, han demostrado que la clase obrera siente la necesidad de ilustrarse [...] si 

estos centros se crearan en todos los distritos de la capital y en todas las provincias, 

sus beneficios se extenderían a una gran masa de la clase obrera»142 

Quan el Congrés tornà a obrir, en aquesta ocasió dirigit pel govern liberal del 

Comte de Romanones, el nou govern va reconèixer que encara calia invertir molt més 

en cultura però que el context econòmic en el qual es trobava l’Estat Espanyol 

difícilment els ho permetria. En paraules del mateix president: «Preocupa hondamente á 

Mi Gobierno el problema de la cultura nacional. Prometer resolución inmediata á 

tantas cuestiones de disciplina y organización, de método y programa como aquel 

problema implica, sería desconocer las posibilidades pedagógicas y económicas del 

actual momento, poco propicio á la realización de la obra intensa y renovadora que 

España necesita.» 143 

Davant aquesta reducció de les polítiques culturals públiques, el novembre de 

1916, Hermenegildo Giner de los Ríos, diputat pel partit republicà radical, va retreure al 

ministre d’Instrucció Pública, que tornava a ser Julio Burell, que no s’invertissin diners 

per a establir una Biblioteca Popular a Barcelona, tal com s’havia promès el 1911. I és 

que fins aleshores tan sols s’havien creat uns pocs centres i tots ells a la capital de 

l’Estat. Seguidament a la seva intervenció, el seu company de partit, Emilio Santa Cruz, 

va denunciar que, en general, la política bibliotecària de l’Estat havia deixat de banda 

les «poblacions secundàries» i que calia posar-hi remei: 
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«Sres. Diputados, un hecho que se está dando hace mucho tiempo en España, y es 

que los centros donde más elementos de cultura existen son precisamente los 

atendidos con preferencia por los Gobiernos, y en cambio no se remiten á las 

poblaciones secundarias aquellos medios necesarios para que la cultura popular se 

difunda, ó, por lo menos, sirvan de aliciente, por la vista siquiera, para que ciertos y 

determinados núcleos de personas vayan a adquirir los conocimientos de que 

carecen»144 

 

Fins i tot partits com el P.S.O.E van tractar aquesta qüestió en un Congrés del Partit, 

l’any 1918, expressant que calia fer extensives les biblioteques populars a tots els 

pobles, per petits que fossin: 

 

«En todos los pueblos de España, por pequeños que sean, se establecerán bibliotecas 

populares o secciones de ellas en conexión con las escuelas primarias y a cargo de los 

maestros de éstas. […] En los pueblos de mayor vecindario y en las ciudades se 

instituirán bibliotecas más completas, con salas de periódicos y revistas, y secciones 

circulantes […] En ellas se darán también cursillos, conferencias y lecturas públicas 

para despertar el amor a la lectura y para orientar a los lectores.»145 

 

Tot i això, no va ser fins a la dècada dels anys 20 que l’Estat va començar a obrir 

biblioteques populars fora de la capital, ho féu a Santiago, València, Saragossa, 

Salamanca, Murcia, Sevilla i Granada. Ara bé, ni aquestes biblioteques, ni les fundades 

a Madrid, no estaven coordinades entre elles ni, en cap cas, comptaven amb accés 

directe als prestatges ni amb servei de préstec. Com va constatar Juan Vicens, 

bibliotecari que el 1936 havia publicat la tesi: «Métodos de circulación de libros y de 

coordinación de bibliotecas», les biblioteques espanyoles en el primer terç del segle XX 

encara estaven molt lluny de poder-se equiparar a les biblioteques angleses.146  

Tan sols a Catalunya, hi havia biblioteques d’aquest tipus però aquestes no 

havien estat instituïdes per l’Estat sinó pel govern de la Mancomunitat de Catalunya. 

Amb l’obertura al públic, el 1914, de la Biblioteca de Catalunya, sota la direcció de 

Jordi Rubió; amb fons de lliure accés, servei de préstec, ordenació dels llibres segons la 
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classificació decimal de Dewey; i el projecte presentat el 1915 per Eugeni d’Ors al 

Consell de Pedagogia de la Mancomunitat amb la creació d’una Escola de 

Bibliotecàries, amb un pla d’estudis renovador, i amb la configuració d’una xarxa de 

biblioteques populars; es va constituir el primer intent seriós i sistemàtic d’introduir a 

l’Estat Espanyol el model bibliotecari anglosaxó. Com ha assenyalat molt bé Teresa 

Manyà: «La creació de biblioteques públiques, de manera planificada i formant part 

d’un sistema, impulsades des de l’Administració, sostingudes amb diners públics, amb 

uns models d’organització i serveis, no arribarà fins al 1915, amb l’aprovació del 

Projecte de la Mancomunitat»147 

Tot amb tot abans d’analitzar més a fons totes aquestes qüestions, cal entendre 

quins factors van contribuir a l’aparició les biblioteques catalanes. Per això, en el 

pròxim capítol, analitzaré el context cultural, polític i social que féu que en el cas català 

es desenvolupés un sistema bibliotecari tan avançat respecte a la resta de l’estat.  
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CAPÍTOL 2. Les biblioteques catalanes abans de 1914 

 

 Un cop vist el context espanyol, i per entendre l’especificitat de les biblioteques 

de la Mancomunitat de Catalunya, em fixaré en la història cultural catalana dels anys 

previs a 1914. En primer lloc, intentaré fer una descripció de la Renaixença cultural que 

va viure Catalunya a mitjans de segle XIX, atès que aquest moviment va afavorir el 

naixement d’una primera onada de biblioteques en l’àmbit privat i associatiu. 

 En segon lloc, i per a conèixer millor la rellevància política, social i cultural 

d’aquest tipus d’institució, realitzaré un breu resum de casos que avui ja han estat molt 

ben estudiats com ara el de la Biblioteca-Museu Victor Balaguer, el de la Biblioteca de 

l’Ateneu Barcelonès i el de la Biblioteca Arús.  

 A continuació, donaré quatre pinzellades sobre el nombre i les característiques 

de tots els tipus de biblioteques que s’organitzaren a l’època: de caire religiós, 

paternalista, organitzades per obrers, etc. I, per acabar, i com que fins avui tan sols han 

estat estudiats els casos de la província de Barcelona, analitzaré concretament, quines 

biblioteques es crearen i quines repercussions generaren a Valls, Olot, Figueres, per a 

conèixer la realitat cultural i bibliotecària d’aquestes poblacions abans que s’establissin 

en elles els biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya. 

 

 

2.1. La Renaixença i les biblioteques 

  

 Com ha assenyalat en múltiples ocasions l’historiador Borja de Riquer, davant el 

funcionament autoritari i jeràrquic del model d’Estat imposat pels liberals espanyols, a 

mitjans de segle XIX, la identitat catalana en les seves múltiples vessants es va sentir 

agredida pel nou sistema liberal espanyol, que pretenia que els catalans renunciessin a la 

seva llengua, a la seva història i a les seves tradicions i la substituïssin per una nova 

cultura oficial «nacional» espanyola, que no li oferia ni bons serveis públics, ni bona 

educació, ni garanties fermes de drets. 148  

  En conseqüència, i per tal de revertir aquesta situació, gran part de la societat 

catalana es va començar a organitzar, constituint el moviment que avui coneixem amb el 

nom de Renaixença. Durant aquest període, van començar a consolidar-se els elements 
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d’una cultura catalana diferenciada a partir de la ruptura amb la cultura liberal anterior. 

Tal com plantejà Varela, aleshores, es va bastir una cultura que s’identificava amb la 

defensa de l’historicisme, el catolicisme i la llengua catalana. Així mateix, l’ordre, la 

jerarquia, la disciplina i l’espiritualisme van aparèixer com els valors que calia oposar a 

un present marcat per una intensa violència al camp i a les ciutats. 149  

 La Renaixença fou, precisament, el moviment que va dur a terme la defensa i 

l’expansió de tots aquests ideals a través de la creació, en llengua catalana, de revistes, 

certàmens, jocs florals, lectures públiques, vetllades literàries i homenatges per tal 

d’enaltir la figura de Catalunya. Autors com Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà, Joan 

Maragall o Narcis Oller, entre altres, van fer reviure uns símbols i una història que van 

ajudar a redefinir una concepció mental col·lectiva de la identitat catalana; de mica en 

mica es van anar configurant i consolidant unes determinades característiques 

identitaries: bandera, himne, festa, dansa, llegendes, referents històrics nacionals 

catalans, etc. D’aquesta forma, a Catalunya, igual que en la majoria de moviments 

nacionals europeus que estaven renaixent aleshores, es van imposar noves xarxes de 

convencions que incorporaren les tradicions dins la innovació del nou món modern. Un 

procés que estudià molt bé Eric Hobsbawm, en el qual diversos intel·lectuals a traves de 

tradicions inventades aconsegueixen relacionar amb una identitat concreta certs valors i 

normes de comportament.150  

 Cal tenir en compte que, des de finals de segle XVIII, la societat catalana havia 

experimentat un important procés de transformacions econòmiques i socials diferent al 

de la resta de l’Estat Espanyol. El model econòmic català, caracteritzat per la seva 

industrialització precoç respecte a la resta de la península, va suposar una major 

integració i articulació del territori al voltant de la ciutat de Barcelona, que es va 

convertir en un centre industrial i comercial de nivell europeu. A més a més, aquest 

procés d’industrialització va comportar, d’una banda, la formació d’unes classes 

mitjanes urbanes que requerien més i millors serveis i infraestructures i, per l’altra, la 

formació d’un nou proletariat urbà que va provocar profunds canvis en l’estructura, 

composició, condicions material i formes de vida del conjunt de les classes populars. 

Tots plegat, van condicionar, evidentment, l’aparició d’un context cultural català propi, 

amb unes necessitats molt concretes, que expliquen, entre altres coses, com és possible 
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que fins i tot el sistema de biblioteques català fos diferent al de la resta de l’Estat 

Espanyol.151 

 Ara bé, en aquest procés de reconstitució de la identitat catalana no tot va ser una 

bassa d’oli. Davant l’ofensiva catalanista, la resta de cultures polítiques, com la 

republicana, la tradicionalista o la liberal, van iniciar una autèntica batalla pel domini 

dels valors i la ideologia que havia de predominar en la mentalitat dels catalans. Va ser 

aleshores que, per exemple, van començar les disputes per a fer escultures, homenatges 

o per escollir el nomenclàtor dels carrers, com ha fet palès Stephane Michonneu, en la 

seva obra Barcelona: memòria i identitat. Monuments, commemoracions i mites.152 I, de 

fet, és en aquest mateix marc que també es van començar a obrir centres de lectura i 

biblioteques per a dotar a la societat d’unes determinades lectures, sempre seleccionades 

des d’una cosmovisió determinada. 153  

 Tanmateix, en els estudis sobre la renaixença realitzats fins avui, gairebé mai 

s’ha analitzat el paper que van tenir els llibres, les lectures i les biblioteques. Així 

mateix, cal tenir en compte que la lluita pel domini cultural i per a definir el que Pierre 

Nora, va anomenar llocs de memòria no es va concentrar únicament a la capital 

catalana.154 En l’àmbit local, i en aquesta mateixa cronologia, també hi hagué grans 

disputes referents als símbols i a la memòria, tal com es pot comprovar en els epígraf 

que segueixen. 

 

 

2.2. La biblioteca Víctor-Balaguer, la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès i la 

biblioteca Arús com a casos paradigmàtics.  

 

 Com va explicar molt bé Jordi Castellanos, en el procés de construcció de la 

història nacional catalana, la literatura i la seva difusió en són una part inseparable. La 

literatura, el teatre, la poesia, els articles d’opinió, ajudaven a representar uns 

determinats valors de la col·lectivitat, fent arribar conceptes teòrics i polítics de forma 
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planera i atractiva a la societat. 155  

 Els defensors del catalanisme cultural, ben aviat, es van adonar que la literatura, 

i els llibres en general, eren un instrument eficaç per a la creació, la confirmació i el 

manteniment d’identitats, ja fossin nacionals o de classe i, per aquest mateix motiu, van 

fer tot el possible per a fer arribar a la societat les lectures que a ells els semblaven més 

adequades. Una de les formes que tingueren de fer-ho fou mitjançant la creació de 

biblioteques Davant aquesta acció, la resta de cultures polítiques també s’afanyaren a 

promoure les seves pròpies biblioteques. Montserrat Comas Güell ja va posar de 

manifest que la segona meitat del segle XIX va ser una etapa molt rica pel que fa a la 

creació biblioteques, amb l’obertura de centres de lectura de característiques diverses: 

populars, paternalistes, catòlics, republicans, catalanistes, obrers, etc. 156 En aquest 

context, i a la província de Barcelona, la mateixa autora, va documentat més de tres-

centes biblioteques de totes les tendències. 

 Gràcies a la seva recerca i a la d’altres autors, avui és ben sabut com van 

funcionar i quin fou el significat dels grans centres bibliotecaris com: el Centre de 

Lectura de Reus (1859), la biblioteca de l’Ateneu Barcelonès (1860), la Biblioteca del 

Centre Excursionista de Catalunya (1876) la Biblioteca Museu Balaguer (1884) i la 

Biblioteca Pública Arús (1895).  

 Una de les figures claus que va ajudar a expandir una forma diferent d’entendre 

les biblioteques a la Catalunya de mitjans de segle XIX fou, clarament, Víctor Balaguer. 

Aquest liberal i maçó, nascut a Vilanova i la Geltrú, va fundar en aquesta mateixa ciutat 

una de les primeres biblioteques modernes que va tenir Catalunya, el Museu-Biblioteca.  

 El Museu-Biblioteca fou inaugurat l’any 1884 amb un fons de 25.000 volums, 

en mig d’una gran polèmica religiosa sobre el caràcter pervers del liberalisme. Va rebre 

molts atacs dels sectors més conservadors, però aviat va saber convertir-se en un 

referent cultural obligat. Es va caracteritzar per aplicar un acurat criteri bibliotecari, per 

la seva vocació divulgadora i per una gestió molt moderna per a l’època. Tot plegat es 

completà amb l’edició d’un butlletí on es donava notícia dels fons, i que servia 

d’element d’intercanvi amb altres biblioteques catalanes, espanyoles i fins i tot 

europees.  

                                                           
155 Stefan BERGER, «Introduction: narrating the nation: Historiography and other genders» a Stefan 
BERGER, Linas ERIKSON i Andrew MYCOCK (eds.), Narrating the nation. Representations in 
History, Media and Arts, Nueva York: Berghahn Books, 2008, p. XII 
156 Montserrat COMAS, Lectura i Biblioteques populars a Catalunya 1793-1914, Barcelona, Curial, 
2001. 
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 La voluntat principal de la biblioteca era reunir el màxim d’obres referides a 

Catalunya, tant històriques com contemporànies. Tal vegada per això, Montserrat 

Comas Güell la considera un clar antecedent de la futura Biblioteca de Catalunya, i, 

com diu el títol de la seva obra «un projecte nacional català».157 De fet, Víctor Balaguer 

fou dels primeres que va plantejar i difondre la història de Catalunya tot creant i 

afavorint la mirada simbòlica del territori o de determinats personatges amb 

incorporacions d’elements mítics i llegendaris com: Serrallonga, Sant Jordi o Guifré el 

Pilós. A més, fou defensor i representant gairebé permanent dels interessos econòmics 

catalans; regulador d’estratègies d’ensenyament i cultura. Per tant, és evident que 

l’elecció bibliogràfica de la seva biblioteca, que contenia tota la col·lecció de llibres que 

ell havia escrit, va anar encaminada a dotar d’un sentit concret la identitat catalana. Una 

tasca que no realitzà únicament des del Museu-Biblioteca sinó també actuant com a 

mecenes en molts altres centres culturals. Tal com ha fet avinent un dels seus biògrafs, 

Joan Palomas i Moncholí, Balaguer, a banda de ser fundador directe de moltes 

biblioteques i museus, va ser un gran dinamitzador d’aquestes institucions. Ja des dels 

anys seixanta del segle XIX es té constància de les importants donacions, preferentment 

d’obra pròpia, que féu a entitats de les quals formava part o amb les quals tenia 

relació.158 Una de les seves actuacions més destacables en aquest àmbit va ser el 

lliurament al municipi de Sitges d’un lot de sis-cents llibres, que serviren de base per a 

la formació de la biblioteca local. Així mateix, i com veurem més endavant, també fou 

clau per a la dotació bibliogràfica del Centre de Lectura de Valls. 

 Per la seva banda, la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès, creada pels volts de 

1872 per diversos socis d’aquesta entitat de caràcter catalanitzant, va tenir un pes molt 

rellevant en la societat catalana, atès que va nodrir a la majoria dels futurs dirigents del 

catalanisme polític. Al llarg de l’últim quart de segle XIX la biblioteca de l’Ateneu va 

esdevenir un dels principals pols d’atracció de la intel·lectualitat catalana. És més, el 

centre permetia als socis accedir a les novetats editorials i estar en contacte amb els 

últims corrents literaris i ideològics de l’Europa del moment. Narcís Oller, Antoni 

Gaudí, Santiago Rusiñol o Enric Prat de la Riba van ser-ne usuaris. I és que tot i que 

l’Ateneu era una institució interclassista els seus principals usuaris foren intel·lectuals i 

                                                           
157 Montserrat COMAS, La biblioteca Museu Balaguer. Un projecte nacional, Barcelona, Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2007, p. 153. 
158 Joan PALOMAS MONCHOLÍ, Víctor Balaguer. Renaixença, Revolució i Progrés, Vilanova i la 
Geltrú: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 2004, p. 547-548 
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professionals liberals de les classes dirigents de la societat.159 

Tot i l’estima que se li professava, en els primers anys del segle XX, l’assignació 

econòmica de la Biblioteca era insuficient. Així mateix, un grup d’usuaris va denunciar 

la poca parcialitat de les obres que s’hi oferien. A principis de novembre de 1902 un 

grup de socis, amb Pompeu Gener al capdavant, van fer arribar a la Junta un escrit en el 

qual es lamentaven que no hi hagués cap obra d’Ibsen, que n’hi hagués una sola d’en 

Nietzsche, cap d’en Karl Marx, cap d’en Novicow, ni d’en Max Nordau, ni d’en 

Carlyle, ni de l’Emerson, ni de l’Anatole France, ni de l’Ixoule. Davant tals queixes, es 

féu un pla de reforma de la Biblioteca, però els resultats van ser més aviats magres. El 

president de l’entitat d’aleshores, Domènech i Montaner, va reconèixer el 3 de desembre 

de 1904, la necessitat de reorganitzar i modernitzar la Biblioteca «ara decaiguda i poc 

al corrent per falta de medis pecuniaris».160 A partir del 8 de maig de 1906, amb el 

canvi de local, la cosa millorà, ja que es va poder habilitar un petit saló de lectura de 

caràcter públic destinat a les classes treballadores, de les 20 a les 22 hores. No obstant 

això, no es van introduir les obres més modernes o revolucionàries. De fet, com molt bé 

ha analitzat Manuel Pérez Nespereira, l’Ateneu va prioritzar els llibres dels pensadors i 

intel·lectuals europeus considerats adequats per a fer de mirall del propi país; obres que 

permetessin bastir un nou model cultural civilista i modern a la vegada.161 Un model 

que, com veurem en el capítol següent, també van prendre les biblioteques populars de 

la Mancomunitat.162  

  Finalment, per la quantitat i la qualitat dels seus fons, cal destacar també la 

fundació de la biblioteca Arús l’any 1895. Aquesta biblioteca, fou una donació de 

Rossend Arús Arderiu a la ciutat de Barcelona. Quan aquest filantrop, lliurepensador i 

maçó va morir, l'any 1891, va confiar en testament els seus béns a Valentí Almirall i 

Antoni Farnés per tal que creessin una biblioteca per a la instrucció del poble de 

Barcelona en el pis on ell havia viscut. Els seus dos marmessors van complir 

escrupolosament amb la seva voluntat. En primer lloc, van fer remodelar l'edifici i, 

                                                           
159 Joaquim COLL AMARGÓS i Jordi LLORENS, « L’Ateneu en la cruïlla del canvi de segle», a Jordi 
CASASSAS, (coord.), L’Ateneu i Barcelona. 1 segle i ½ d’acció cultural, p. 165-193., p. 18 
160 «Memòria de l’Ateneu Barcelonés de noviembre de 1903», citada per Manuel PÉREZ NESPEREIRA, 
Manuel: «La recepció del pensament i la cultura europees a la Catalunya de la Restauració: l’Ateneu 
Barcelonès i la seva biblioteca com a vehicles de recepció, assumpció i difusió». Tesi dirigida per Jordi 
Casassas, UB, 5 de setembre del 2005. 
161 Ibid. 
162 Segons el diari La Publicitat l’any 1929: «l’ús de la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès costava 15 
pessetes mensuals a cada associat». Font: Joan PUIG I FERRATER, «Mitges Mentides», La Publicitat, 
núm. 17.175 (26 d’abril de 1929), p.1. 
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seguidament, van realitzar les tasques de catalogació i adquisició de llibres. 6.000 

procedien del fons que al llarg de la seva vida havia reunit el mateix Arús, mentre que 

uns 20.000 volums, foren escollits per Valentí Almirall.163 Del fons adquirit per 

Almirall destaquen, per no trobar-se freqüentment en altres biblioteques de la ciutat, 

llibres sobre ateisme, religions no catòliques, socialisme, divorci, dietètica, sexualitat, 

legislació, instal·lacions elèctriques, fotografia, enigmàtica, caricatura i guies 

turístiques. Tot i que també cal posar de manifest que el centre tenia una notable secció 

de literatura que suposava un 38,4% del lot inicial. Així mateix també contenia 

documents dels segles XVII, XVIII i XIX referents a la història de Catalunya, revistes 

del segle XIX i alguns manuscrits relacionats amb el moviment obrer espanyol. D’altra 

banda, pel que fa als 6.000 volums del fons personal de Rossend Arús, contenia llibres 

de literatura, especialment de teatre. Mentre que, la resta es basaven en els dos centres 

d'interès que tenia aquest intel·lectual, d'una banda , les curses de braus i, de l'altra, la 

maçoneria. En el camp literari, hi figuraven autors com Baudelaire, Cyrano de Bergerac, 

Byrond Sand, Poe, Verne i obres com Madame Bobary, sovint criticades per l’església. 

En aquest mateix sentit, la biblioteca contenia òrgans de premsa com: La Tramontana; 

La Asociación, La Acacia. Revista de sociología, Solidaritat Obrera, etc.  

 Més enllà de la rellevància del fons que contenia, el centre fou significatiu per la 

seva gran obertura i modernitat. En l’escriptura fundacional de la biblioteca 

s’especificava que no es podrien excloure sistemàticament cap gènere de llibres per 

motius socials, polítics o religiosos «pudiendo solo cerrarse las puertas a las 

publicaciones criminosas o pornográficas clandestinas». De la mateixa manera, 

concretava que tampoc no es podrien penjar símbols de cap tipus a les parets, ni impedir 

l'entrada de cap persona per raó de sexe, edat o classe social. A més, fou de les primeres 

biblioteques en incorporar d’una manera efectiva i perdurable la majoria d’innovacions 

que les primeres biblioteques catalanes com la Victor Balaguer o la de l’Ateneu 

Barcelonès havien introduït, però amb un fons molt més divers. De fet, fou tan 

important que fins i tot el noucentista Alexandre Galí, en la seva obra sobre les 

institucions catalanes, va confessar que els creadors de la Xarxa de Biblioteques de la 

Mancomunitat havien menystingut el projecte, que, segons el seu punt de vista, 

mereixia un major reconeixement: 
                                                           
163 Carme ILLA MUNNÉ, «Biblioteca Pública Arús» a José Antonio FERRER BENIMELI (coord.), 
La masonería en la España del siglo XIX, vol. 2, Castella i Lleó, Junta de Castella i Lleó, 1987, pp. 
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«Quan hem reaccionat contra aquest esperit i hem acostat amb uns altres ulls a la 

Biblioteca Arús ens hem adonat de la magnitud de la injustícia que estàvem a 

punt de cometre: la biblioteca oberta l’any 1895 al passeig de Sant Joan amb una 

dignitat poc corrent no és sols una institució digna de respecte, sinó que mereix 

en el seu moment aparellar-se amb la Biblioteca de Catalunya i àdhuc ésser 

compresa en el capítol de les institucions creades a Catalunya en funció 

d’Estat»164 

 

Una crítica que també es podria fer als noucentistes, per no haver tingut d’altres centres 

amb unes característiques organitzatives i funcionals molt similars com poden ser les 

Biblioteques de l’Ateneu Menestral Figuerenc, el Casino la Constància de Sant Feliu de 

Guíxols, el Casino de Rubí o la de l’Ateneu de Mataró, tal com veurem en els següents 

apartats.  

 

 

2.3. Les primeres biblioteques catalanes organitzades per obrers  

  

 Paral·lelament a l’auge cultural i econòmic que va viure Catalunya a mitjans de 

segle XIX, la classe obrera catalana va començar a impregnar-se de noves doctrines 

socials, com ara el socialisme i l’anarquisme, i va voler associar-se per a millorar les 

seves condicions de treball i de vida. El desig d’emancipació i les ànsies culturals, van 

impulsar als membres més actius del món del treball a fundar societats del mateix model 

que les dels catalanistes, però donant-los un caire diferent, ja fos de tipus revolucionari 

o tan sols d’ajuda a l’educació o a la moralització dels obrers. Justament en aquest punt 

trobem el naixement dels ateneus populars. El primer d’aquest nou tipus d’ateneu el 

trobem a Barcelona el 1861 amb la fundació de l’Ateneu Català de la Classe Obrera, 

dirigit primerament per a simpatitzants del Partit Progressista, però a partir de 1869 

format majoritàriament per anarquistes. Seguint aquest model aparegueren per tot 

Catalunya ateneus amb el nom específic de classe obrera com ara: l’Ateneu Igualadí de 

la Classe Obrera, 1863; Ateneu Manresà de la Classe Obrera, 1864; el de Sant Martí de 

Provençals, 1873; l’Ateneu Obrer de Mataró, 1873; el Tarragoní de la Classe Obrera, 
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1879; el d’Hostalfrancs, 1896; Badalona, 1894; Sant Andreu del Palomar, 1898, etc. 

Ara bé, no tots els ateneus pel fet de portar el nom d’obrer es podien considerar 

revolucionaris, anarquistes o de classe, ja que molts d’ells van acabar al servei dels 

interessos de les classes dirigents que intentaren a través d’aquestes plataformes fer una 

política integradora que afavorís la pau social.165 

 El cas és que en totes aquestes societats, fossin del tipus que fossin, es va 

començar a estendre la concepció que la lectura era un dels mitjans més eficaços per 

combatre la ignorància i estimular l’emancipació social i cultural de les classes 

populars. Per això, es van començar a organitzar conferències, cursos i xerrades, però 

també a donar suport a la creació de biblioteques públiques i populars. Com testimonien 

molt bé periòdics de l’època els beneficis dels serveis que oferien aquestes societats 

aviat es feren notar, molts obrers van començar a instruir-se de forma autodidacta, amb 

resultats vertaderament encoratjadors:«Conozco a muchos operarios que gracias a su 

constante estudio, á las consultas de renombrados autores, unido todo esto a una larga 

práctica, poseen tantos conocimientos referentes a su oficio como un ingeniero 

industrial, no pudiendo ejercer dicho cargo solo por falta de título"166 

 Tal vegada per aquest motiu, centres republicans, anarquistes o obrers van 

començar a organitzar petites biblioteques de forma autònoma; en són exemples: la 

biblioteca del Centre Obrer de Mataró (1857), la biblioteca de l’Ateneu Igualadí de la 

Classe Obrera (1864), la biblioteca del Casino de Rubí(1888), la del Casino Menestral 

Figuerenc(1856) o la del Casino La Constància de Sant Feliu de Guíxols(1882), entre 

altres.167 Cadascun d’aquests centres tenia unes característiques i unes peculiaritats 

pròpies, que els feia únics però també en compartia de comunes. Pel que fa al fons, a 

excepció dels centres obrers catòlics, que sols contenien obres de moral i religió, la resta 

agrupava les novel·les dels autors més progressistes com: Galdós, Blasco Ibañez, Pio 

Baroja, Emilio Zola, Gorki, Victor Hugo, Tolstoi, Dumas, Gauthier, Flaubert, Darwin, 

Ibsen, Voltaie, etc. Evidentment, tampoc no solien faltar-hi les obres de Karl Marx, 

Frederic Engels, Kautski, Jaurés i d’altres teòrics del marxisme i l’anarquisme. Però és 

que a més de tot això també si podia trobar literatura catalana, obres sobre la llibertat 

religiosa, sobre sexualitat, etc. De fet, tant Lily Litvak com Álvarez Junco han 
                                                           
165 Pere SOLÀ GUSSINYER, Història de l’associacionisme català contemporani: Barcelona i 
comarques de la seva demarcació 1874-1966, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1993.  
166Francisco DURÁN ARNAU «La instrucción del obrero», El Trabajo, núm. 5 (19 d’octubre de 1901), 
p.2.  
167 Ramon BATALLA GALIMANY, Els casinos republicans: política, cultura i esbarjo. El casino de 
Rubí. 1884-1939. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.  
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subratllat, en el cas del moviment llibertari l’amplitud temàtica en la seva afició per la 

literatura i la ciència, és a dir que eren eclèctics, llegien de tot i sobre tots els temes, 

sense fer distinció entre autors o ideologies.168  

Per acabar, cal tenir en compte que la lectura, no era únicament una activitat 

individual que es practicava en silenci a les biblioteques, sinó que al seu voltant, es 

teixien tota una sèrie de pràctiques col·lectives, algunes informals i d’altres formals, que 

també tenien un caràcter formatiu. Era habitual, per exemple, que es realitzessin 

sessions de lectura en veu alta de periòdics, fragments de llibre o fulletons. Tal com va 

demostrar Marie-Claude Lecuyer en els seus estudis sobre l’Espanya del segle XIX, la 

lectura en veu alta en els tallers era un fet tan estès que fins i tot va ser prohibida pel 

governador civil de Barcelona, l’any 1844. En aquest mateix sentit, els estudis de 

Francisco de Luis Martin, sobre la cultura socialista, també palesen aquest tipus de 

pràctica en les cases del poble, i els treballs d’Àngel Duarte, en els centres 

republicans.169 No obstant això, posteriorment aquestes pràctiques no es van tenir en 

compte a l’hora de dinamitzar les biblioteques populars de la Mancomunitat, ni tampoc 

van ser practicades en les grans biblioteques catalanes més elitistes, com la de l’Ateneu 

Barcelonès. 

  

 

2.4. Les biblioteques de Valls, Olot, Sallent, Canet de Mar i Figueres al segle XIX. 

 

Davant el gran canvi cultural i d’accés als coneixements i a la lectura que va 

viure la societat catalana i per les grans polèmiques i rivalitats que va generar la creació 

de biblioteques de diferents tipus a finals de segle XIX, considero que és interessant 

poder aprofundir i conèixer les principals característiques dels centres de lectura que 

van ser creats fora de la província de Barcelona. Per això, i gràcies a les aportacions que 

fins avui ha aportat la historiografia local sobre el tema, així com les dades que he pogut 

recollir mitjançant el treball de camp que he realitzat fins avui en els arxius de Figueres, 

Olot i Valls, procuraré determinar quina era la realitat bibliotecària, abans de 
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(1868-1910), Madrid, Siglo Veintiuno, 1991. 
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l’establiment de les biblioteques de la Mancomunitat, a la Catalunya de comarques. Així 

mateix, també ampliaré amb alguna dada del que fins avui es coneixia de Sallent i Canet 

de Mar, localitats que també acolliren biblioteques populars. 

 Pel que fa a la zona de Figueres, entre finals de segle XIX i principis de segle 

XX, de les sis entitats que hi havia tres tenien biblioteca: La Societat Coral Erato, El 

Casino Figuerenc i el Casino Menestral Figuerenc. De la primera la premsa en diu que 

tenia un fons «nutrido y ameno» tot i que no passava dels 150 volums, l’any 1892.170 De 

la segona, cal dir que si bé fou important a l’inici del Sexenni Revolucionari va anar 

perdent públic i volada amb els anys, la qual cosa va cedir protagonisme a la tercera 

biblioteca, la del Casino Menestral Figuerenc, fundat el 24 de gener de 1856.171 Aquesta 

biblioteca va ser elogiada en múltiples ocasions per la premsa i posada com a model a 

seguir per a la resta d’entitats que en volguessin obrir una: «El deseo de instruirse, cada 

vez más desarrollado entre sus socios, ha obligado a su actual Junta directiva a 

ensanchar y renovar por completo su salón de lectura, que puede hoy presentarse como 

modelo en su clase, dadas las condiciones del local y las de la Sociedad que no es 

científica sino recreativa.»172 

 Com ha fet palès Erika Serna, coneixedora del fons de l’arxiu del Casino 

Menestral, l’oferta principal i més atraient per als associats eren els diaris i les revistes, 

que tant es podien trobar al cafè com a la sala de lectura.173 Les actes de la Junta 

directiva dels primers anys, avui digitalitzades i consultables via internet, permeten fer 

un seguiment interessant de totes les publicacions periòdiques a les quals s’anaren 

subscrivint, a més de l’adquisició d’obres completes a terminis que es feren als diferents 

llibreters de la ciutat: Joan Hereu, Marià Alegret, Joan Bosch, etc. La majoria dels 

llibres que contenia estaven centrats principalment en la història del lliure pensament de 

finals del segle XIX i de les primeres dècades del segle XX. Hi abundaven les obres de 

Pi i Margall i de Fernando Garrido. No obstant això, la biblioteca també va resguardar 

col·leccions com la Bernat Metge, La Catalunya i alguns dels clàssics catalans més 

importants. Tot amb tot un dels autors més llegits a finals de segle XIX fou Víctor 

Hugo, sovint citat per la premsa republicana de Figueres com un referent per a les 
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classes treballadores.174 

També podem saber a través dels Estatuts del Casino, que s’anaren renovant, el 

1888, i el 1920, quina va ser la tasca del bibliotecari. En els primers anys es limitava a 

vetllar per la conservació i la catalogació de la biblioteca i a proposar noves 

adquisicions de llibres i subscripcions a la premsa.175 Més endavant, s’hi va afegir el 

control del préstec i els robatoris: «no permitirá que se extraigan libros del local a 

menos de existir causa muy justificada y siempre por breve tiempo y mediante recibo de 

un socio.»176 La desaparició de llibres arribà a ser considerable i obligà a l’establiment 

d’un horari fix de consulta, d’una a tres de la tarda i de vuit a onze de la nit. 

 El 1884 es va fer una primera ampliació del saló de lectura i de la biblioteca per 

tal que els lectors hi poguessin estar més còmodes, aleshores aprofitaren per a decorar la 

sala amb unes delicades pintures, una taula nova i una porta feta amb cristalls lacrats en 

la qual van escriure les tres màximes del comte Volney: instrúyete, consérvate, 

modérate. Tot fa pensar que la biblioteca era força concorreguda. Segons alguns 

comentaris de la premsa: «Los socios del Casino Menestral se distinguen tanto por su 

afición a la lectura, que no hay otra sociedad suscrita permanentemente á tan gran 

número de libros periódicos y revistas». 177 

No obstant això, hi havia alguns sectors de la ciutat de Figueres que no veien 

amb gaire bons ulls la biblioteca Casino Menestral. El periòdic El Regional, una 

publicació de caire catòlic, considerava que era «demasiado libre».178 De fet, aquest 

mateix mitjà, l’any 1899, ja havia carregat contra el Casino: 
 

«Lamentamos la falta de centros públicos, gratuitos, artísticos y literarios, sostenidos 

por iniciativas particulares o oficiales, y se nos descuelgan con que los casinos de 

baile tienen su biblioteca más o menos extensa, y lujosamente presenta, y 

precisamente de esto nos quejamos [...] Medrado está quien no vea que es depresivo 

para la biblioteca tener fachada de baile o de casino. [...] Braman de verse juntos el 

reposo que requiere el estudio con la ruidosa algarabía que consigo trae 

indispensablemente el sarao. No, no es señal de ciencia la biblioteca de casino, es 

todo lo más prueba del buen gusto». 179 

                                                           
174 «Al Casino menestral» El Ampurdanés, núm. 816 (17 de febrer de 1901), p. 4.  
175Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà (ACAE). Fons 111-95/Casino Menestral. «Estatuts impresos del 
Casino Menestral Figuerenc, 1888.  
176ACAE. Fons 111-95/ Casino Menestral. «Estatuts impresos del Casino Menestral Figuerenc», 1920.  
177 Ampurdanés, núm. 1578 (09 de juliol de 1908), p. 3.   
178 El Regional, núm. 525, (14 de gener de 1900), p. 3.  
179 «Decadencia», El Regional, núm. 429 (12 de febrero de 1899), p. 4.  
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Les crítiques anaren molt més enllà, arribant al seu punt àlgid el 1904, quan un 

sector dels obrers que acudia a l’Ateneu va demanar a la Junta del Casino la retirada de 

tots els llibres prohibits per a l’Església que es trobaven a la biblioteca. Davant aquesta 

petició la Junta va argumentar que l’esperit de la societat havia estat sempre de molt 

gran llibertat i respecte a totes les idees i que així havia de continuar essent. Aleshores, 

el periòdic El Regional i el prior de Figueres van demanar als obrers catòlics que 

abandonessin el Casino: «Socio, el demonio está en la Sociedad, y esperamos que para 

siempre, si alguno no esta contento con él , que se separe». 180 En aquest mateix article 

s’argumentava que: «lejos de disminuir, durante los últimos cinco años, ha aumentado 

notablemente la invasión del peligro y el escándalo. Puesto que a los libros prohibidos 

existentes se han añadido entre otros muchos las obras de Kant, Balzac, Zola i otros, 

juntamente con hojas sueltas, periódicos y revistas».181 

 Les amenaces donaren els seu fruit ja que es va aconseguir que 22 socis 

s’esborressin del Casino Menestral. Tot plegat, és una mostra més de la gran batalla per 

assolir l’hegemonia cultural que hi havia a Catalunya entre les diverses cultures 

polítiques coexistents.  

 Aquests conflictes per l’hegemonia cultural, en part, també es va reproduir a la 

capital de la Garrotxa. La principal biblioteca que a finals de segle XIX va començar a 

funcionar en aquesta zona era el Museu-Biblioteca Municipal d’Olot. En aquest cas, el 

seu objectiu no era oferir lectures als obrers sinó que estava destinada a un públic més 

erudit. El projecte va ser presentat per l’alcalde Nonito Escubós – que pertanyia a la 

Junta directiva del Centre Catalanista d’Olot i sa Comarca- l’any 1893. Aquest 

contemplava que la nova entitat fos regida per una Junta de Govern depenent del 

consistori municipal. Així mateix s’especificà que la seva funció principal havia de ser 

la de recollir el patrimoni històric, artístic i arqueològic de la comarca, juntament amb: 

«les obres i volums que tinguessin interès per a la col·lectivitat.» 182 La biblioteca 

comptaria amb una subvenció anual de l’ajuntament de 125 pessetes i amb les quotes 

mensuals que anirien aportant els seus protectors, juntament amb algun donatiu 

extraordinari. El fons va omplir-se amb llibres antics, provinents de fons privats de les 

masies de la zona. Josep Maria Capdevila Balançó, un dels impulsors d’aquest projecte 

                                                           
180 Ibid. 
181 «Sagrada Penitenciaria. Resolución acerca de los socios de casinos en cuyas bibliotecas se hallan de 
manifiesto malas lecturas», El Regional, núm. 871 (10 de maig de 1904), p. 2. 
182 J. PALAU DE MONTAGUT, «La Biblioteca», La Comarca, núm. 206 (17 de febrer de 1917), p. 50- 
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anotà en el seu dietari personal: «Érem un aplec d’amics. Seguirem les masies i 

salvarem de la pallissa o de les golfes, de la humitat i dels ratolins, els llibres que 

duríem a la biblioteca pública olotina». 183 No obstant això, no fou fins al 1910, amb la 

incorporació de Joaquim Danés i Torras, com a bibliotecari, que les coses van començar 

a prendre forma. Ell fou qui va catalogar, classificar i ordenar el fons, que contenia uns 

400 llibres en un inici, però que es va anar ampliant fins a arribar a 5.000 exemplars, el 

1915. Ell mateix s’adreçà als olotins, des de la premsa local, per explicar la seva tasca: 

 
«Després de cinc anys d’un treball intens, lent i monòton, la biblioteca ha operat tan 

extraordinaris canvis que ni sembla la mateixa, comptant amb més de 5.000 exemplars, 

una considerable ampliació de local, mobiliari per valor de 1.500 pessetes, una 

catalogació quasi completa interina, [...] un servei establert de Biblioteca-Ambulant per 

a la prestació de llibres, i una comissió executiva autònoma que vetlla constantment i 

amb consciència pels interessos d’aquesta institució cultural olotina.»184 

 

En un altre article explicà que el 1915 el centre va ser freqüentat per 183 lectors 

que es van endur en servei de biblioteca ambulant, 327 llibres. Finalment, també va 

aconseguir recollir totes les publicacions d’autors olotins i les sorgides a Olot.185 

Malgrat tot, aquesta biblioteca no semblava gaire ben valorada per a la majoria de 

ciutadans, únicament hi acudien intel·lectuals i destacades personalitats de la zona. De 

fet, l’All, setmanari humorístic de la política de la ciutat d’Olot, es mofava tant de la 

Junta com de la funció del centre. En aquest sentit, el 8 d’agost de 1914 va publicar un 

article en el qual es reia de la rellevància que es volia donar a algunes donacions fetes a 

la biblioteca per les famílies benestants de la Garrotxa, poc útils ni interessants per a la 

majoria d’olotins: «La Junta del nostre Museu-Biblioteca ha acordat per unanimitat 

donar les gràcies oficialment a D. Joan Capdevila Coromina, per l’altruista donació 

d’un barret de palla que ell usava en un temps que els barrets de palla anaven molt 

cars.»186 

 D’aquesta forma el redactor del setmanari ironitzava sobre el que es podia trobar 

a la biblioteca; no entenia que amb els problemes socials que quedaven per resoldre a la 
                                                           
183 Joan CARRERAS PERA, Josep Maria Capdevila. Ideari i poètica, Barcelona, Publicacions de 
l’abadia de Montserrat, 2003.  
184 Joaquim DANÉS I TORRAS, «Les institucions olotines: comunicat de la comissió de la biblioteca 
pública», Vida Olotina, núm. 11 (agost 1915), p. 6.  
185 Joaquim DANÉS I TORRAS, «Biblioteca Pública d’Olot. Memòria reglamentaria de l’any 1915», La 
Comarca, núm. 199 (desembre 1916), p. 327. 
186 L’All, (8 d’agost de 1914), p. 2.  
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ciutat, un determinat grup de notables es preocupés per preservar un patrimoni que, des 

del seu punt de vista, no era ni útil ni interessant. Tal vegada per això, en aquesta 

mateixa comarca, hi va haver moltes altres iniciatives per a instruir a la població obrera. 

Des del moviment obrer la Garrotxa es van desenvolupar diverses iniciatives per a 

instruir a la població, primer, des del Centre Obrer d’Olot i, després, des de l’Ateneo 

Obrero. El Centre Obrer d’Olot es va fundar el 1894 i era sobretot un local d’esbarjo. 

Les principals activitats que oferia eren el teatre i, de tant en tant, xerrades de líders 

sindicals i científics. No va ser fins al 1905, quan es va produir una escissió d’aquest 

centre i es va fundar el Ateneo Obrero que les coses els anaren millor en l’àmbit 

cultural. Els membres escindits obriren un nou local que comptava amb un ampli cafè, 

una sala d’espectacles i un local per a instal·lar-hi una modesta biblioteca. 187 En aquest 

mateix local que Josep Corcó, va posar en pràctica per primera vegada a la ciutat, els 

principis de la pedagogia moderna, en el col·legi nocturn que oferia l’entitat, que estava 

molt ben valorat per la majoria d’intel·lectuals republicans de l’època, com a mínim 

pels que publicaven el diari Democracia:  
 

«Vosotros habéis venido a llenar el vacío que había en esta villa, en materia de 

educación popular [...]. Procurad que esa escuela moderna que habéis instalado con 

tanto afán y cariño en el espacioso salón teatro, sea el templo angosto de nuestra 

educación y la de nuestros hijos (…) desterrad, con valiente decisión los viejos muros 

de las funestas y egoístas escuelas reaccionarias, nuestras eternas enemigas.»188 
 

Així mateix, el nou local on es van instal·lar fou elogiat per la premsa de l’època per les 

bones condicions de ventilació, llum i espai; defectes que sovint es retreien a aquest 

tipus de locals: 
 

«Habéis vencido al fin, la dificultad del principio, adquiriendo local donde estamos 

instalados y el que reúne condiciones de ventilación, espacio, luz y comodidad que 

son necesarias para todo centro educativo, faltando solamente que continuéis esa 

gran obra, con firmeza y voluntad, procurándoos medios pecuniarios, con entrada de 

nuevos socios y protectores». 189 
 

Pel que fa a la biblioteca no s’ha conservat documentació però en podem saber alguns 

                                                           
187 Joan BARNADAS PUIGFERRER, Els orígens del moviment obrer a Olot. 1840-1923, Olot, 
Biblioteca Social d’Olot, 2012, p. 93-94.  
188 «Al Ateneo Obrero», Democracia, núm.148 (29 d’octubre de 1904). p. 1. 
189 Ibid. 
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detalls, gràcies a les referències que s’hi feren a la premsa de l’època. La poca 

informació que tenim procedeix de la revista publicada per la mateixa entitat, El Ateneo. 

Els horaris de la Biblioteca a disposició dels socis eren de 7 a 10 del vespre els dies 

laborals i de 9 del matí a 11 de la nit els dies festius. L’any 1908, tenien les revistes: El 

Ateneo, de Igualada; Rayo de Luz, de Sant Andreu de Palomar; El Ateneo de Badalona, 

de Badalona; El Ateneo Manresano, de Manresa; Trevall, de Figueres; Ressenya 

literària de Hospitalet; La Letánia, de Castellar del Vallés; El Fluviá d’Olot; Font – 

Nova, de Camprodon; Vida Llevantina, de Canet de Mar; Lo Geronés, de Girona; El 

Regional, de Figueras; La Veu de la Costa, de Mataró, Industria é Invenciones, de 

Barcelona, El Monitor de Obras Públicas, de Madrid, el suplement il·lustrat de El 

Diluvio, de Barcelona i Vida Olotina. Pel que fa a periòdics disposaven de: La 

Publicidad, La Veu de Catalunya i el Diluvio.190 

 Finalment, i en aquesta mateixa ciutat, destacà la biblioteca que tenia el Centre 

Fontanella, de caire liberal. Aquesta és coneguda gràcies a la premsa, i sobretot perquè 

va ser motiu de conflicte entre els seus socis l’any 1893, quan Nicolau Busquets va 

regalar a la biblioteca del centre una Bíblia Protestant, la qual cosa, juntament amb els 

seus comentaris a favor de la llibertat religiosa, li van merèixer l’expulsió. Aquest cas 

fou tan mediàtic que fins i tot arribà a la premsa local de Figueres.191 

 Aquesta diversificació de societats que competien entre elles per a oferir lectures 

i instrucció, també va tenir lloc a la ciutat de Valls. L’any 1895, en una carta oberta al 

periòdic El Progreso Vallense, Raimundo Casas va exposar que, des del seu punt de 

vista, qualsevol tipus de societat recreativo-instructiva que volgués gaudir de cert 

prestigi, havia de comptar amb una biblioteca important. Així mateix, considerava que 

no n’hi havia prou en nomenar un bibliotecari, ja que sovint aquest no podia complir 

totes les funcions que se li demanaven: cuidar, fomentar i ordenar la biblioteca, per això 

proposava que n’hi hagués com a mínim 3 per tal de garantir l’ordre, la qualitat i la 

quantitat dels llibres.192 Ara bé, la majoria de societats de Valls d’entre finals de segle 

XIX i principis de segle XX, no compliren el desitjat per Casas. Les úniques 

biblioteques de les quals he trobat referència, en aquestes dates, són la del Centre de 

Lectura de Valls, la de el Ateneo de Valls i la de la Societat Agrícola de Valls, i aquestes 

tan sols van comptar amb un sol encarregat per la seva biblioteca.  

                                                           
190 El Ateneo, núm. 2 (febrer de 1908), p. 3.  
191 «Correspondencia» La República, núm. 78, (19 de juliol de 1893), p. 3.  
192 Raimundo CASAS, «Carta Abierta», El Progreso Vallense, núm. 115 (17 de novembre de 1895), p. 1. 
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 El Centre de Lectura de Valls fou fundat el 29 de novembre de 1862. En els seus 

estatuts s’especificava que el seu afany era: «proporcionar als socis que la integren 

un lloc d’esbargiment, fomentar llur instrucció i contribuir a la cultura 

general.»193 L’entitat estava integrada, principalment, per treballadors i 

professionals, diferenciant-se d’altres associacions, que eren més elitistes o que 

estaven vinculades a tendències polítiques. Un dels primers presidents del centre, 

Ramon Roca Sans, era catalanista. Segons L’Eco de Valls, diari defensor dels 

interessos liberals de la vila, Roca va saber donar un caràcter progressista a la 

societat.194 En efecte, Pere Anguera, en un dels seus articles sobres Francesc 

Costas Jové, explicà que la importància de Roca va ser cabdal en el procés 

catalanitzador de Valls, atès que a part de vetllar per tal que el centre de lectura 

adquirís obres en català, va fundar el diari La Pàtria Catalana, el qual va 

contribuir a fer el salt de l’entreteniment joc floralesc a promocionar una cultura 

catalana que servís per a la construcció d’una consciència nacional. 195 

 En les dues darreres dècades del segle XIX, el Centre de Lectura de Valls 

es va convertir en el principal focus cultural de la ciutat, punt de trobada de 

personatges històrics de la ciutat com Pere Català i Pic, Jaume i Pau Mercadé, 

Baltasar Segú, Eduard Castells o Manuel González Alba. En aquesta època s’hi 

van realitzar diversos actes amb personatges tan importants com Jacint Verdaguer, 

Àngel Guimerà, Josep Itxart o Narcís Oller. La majoria d’aquests intel·lectuals 

van fer donacions de les seves obres al centre. De Narcís Oller s’hi podia trobar, 

per exemple: L’Escanyapobres, La desconsolada o La Papallona; de Jacint 

Verdaguer, Canigó i d’Àngel Guimerà Terra Baixa. 

 D’altra banda a través de la premsa de l’època, he pogut documentar que el 

centre tenia contacte amb altres biblioteques i societats, com ara el Centre de 

Lectura de Reus o el Museu-Biblioteca Víctor Balaguer. De fet, el mateix Víctor 

Balaguer va acudir-hi en diverses ocasions a fer conferències. És més, a part de 

regalar al centre vallenc un exemplar de la seva obra Tragèdies, va intercedir per 

tal que el Ministeri de Foment de l’Estat Espanyol concedís al Centre de lectura 

de Valls una ampliació de la biblioteca popular: 

 
                                                           
193 Arxiu Comarcal de l’Alt Camp, «Estatuts del Centre de lectura de Valls.», 29 de novembre de 1862. 
194 Eco de Valls, núm. 6 (20 de gener de 1884), p. 5. 
195 Pere ANGUERA, «Francesc Costas Jové. La Pàtria Catalana» Biblioteca d’Estudis Vallencs XXII, 
Valls, 1988.  



82 
 

«Balaguer se encargó espontáneamente de presentar y recomendar con eficacia 

una solicitud que dirigió a la Junta del Ministerio de Fomento para que se 

concedieses una ampliación a la biblioteca de esta Sociedad. Merced a su 

influencia a los pocos días un oficio del Gobierno Civil nos informaba de la 

concesión de una escogida colección de obras existentes en los depósitos del 

dicho ministerio. Efectivamente, a Balaguer se deben la mayoría de las obras 

de la biblioteca del Centro de lectura». 196 

 

 En aquest mateix sentit, hi va haver un polític, Salvador Canals i Vilaró, 

del partit conservador, que fou diputat al Congrés Espanyol pel districte de Valls 

els anys 1903 i 1905, que també es va voler atribuir el mèrit d’ampliar el fons de 

la biblioteca del Centre de Lectura. Segons explicava la Crònica de Valls, mitjà 

que li era afí, fou gràcies a la seva influència i a les seves gestions que la 

biblioteca del Centre de Lectura va poder engrossir el seu fons en els anys 1903 i 

1904. Canals va aconseguir que l’Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques de 

Madrid fes un donatiu a «tan simpàtica Sociedad» d’una col·lecció de 100 

exemplars.197 Al diputat conservador li interessava quedar bé en l’àmbit de la 

instrucció pública, ja que era un tema de moda a l’època i podia donar-li molts 

vots. Però és que, a més, enviant els llibres de l’Acadèmia de Ciències Morals a 

Centre de lectura, pretenia fomentar els valors que eren afins a la seva ideologia, 

ja que d’entre els llibres que arribaren hi havia: Algunas verdades de la clase 

obrera, Cartas a un arrepentido de la internacional, Deberes de ciudadanía 

olvidados o mal cumplidos, Hasta qué punto es compatible en España el 

regionalismo con la unidad del Estado, etc.198 Obres amb un rerefons moral i 

ideològic evident.  

 No obstant això, sembla que aquesta estratègia de Canals no va servir per a 

contrarestar el rerefons catalanista del Centre de Lectura de Valls, per la qual 

cosa, el 1907, aquest mateix polític va gestar la societat Ateneo de Valls: «siendo 

su primordial objectivo la creación de una biblioteca.»199 El fet que decidís 

batejar la societat amb el nom d’Ateneo, va indignar als republicans de la ciutat, 

que des del periòdic El Porvenir criticaren l’acció, assenyalant que hagués estat 

                                                           
196 «Don Víctor Balaguer a la ciudad de Valls», La Actualidad, núm. 3 (20 de gener de 1901), p. 2.  
197 «Por y para su distrito», La Crónica de Valls, núm. 9 (8 de setembre de 1905), p.1.  
198 La Crònica de Valls, núm. 20 (18 de novembre de 1905), p.2.  
199 La Crònica de Valls, núm. 113 (17 d’agost de 1907), p. 3.  
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més adequat que li hagués posat el nom de: «Círculo de Canals», ja que tot el que 

es realitzà en el seu interior tenia la finalitat d’afavorir la seva candidatura.200 

Per la seva banda, els republicans del Centro de la Unión Republicana de 

Valls, tot i no comptar amb una biblioteca pròpia, tenien molt clar que «debe 

nuestro partido construir centros de instrucción para elevar la cultura del pueblo 

bajo la base laica».201 Per això, feren propaganda des de la seva vitrina, que era el 

periòdic el Porvenir, de lectures que oferia l’editorial Calleja de Madrid. Aquesta 

editorial va publicar obres d’autors com: Comte, Spencer, Durkheim, Simmel, 

Giddings, Giner de los Ríos, Balzac, Zola o Daudet.202 Aquesta informació no va 

passar inadvertida per les associacions catòliques de la vila, que van denunciar a 

través del diari La Veritat que es promocionessin aquest tipus de publicacions: 

 

«Ab lo pretext d’escampar la il·lustració en totes les classes socials, ab mascara 

de progrés i educació la biblioteca de Sadurní Calleja de Madrid fa un quant 

temps escampa per tot arreu una col·lecció d’obres que ab lo vernís d’una cultura 

que no existeix va reduint i enganyant al públic endossant l’error i 

l’indiferentisme, obres que són abominables, moltes d’elles per la tendència que 

porten al desacato del dogma y la moral cristiana».  203  
 

 En conseqüència, la Federació d’Associacions Catòliques va publicar una 

circular, el 31 de març, que donava veu d’alerta als catòlics de la ciutat per tal que 

no compressin cap obra d’aquella col·lecció. Una acció, que tampoc no serví de 

gaire, ja que El Porvenir continuà publicant el catàleg del mateix editorial i 

recomanant els autors considerats profans. D’altres diaris, com La Crònica de 

Valls, per la seva banda, en lloc de fer propaganda de l’editorial Calleja, en feien 

de les col·leccions «La novel·la d’Ara» i de la «Biblioteca Popular de l’Avenç», 

aquesta darrera, resulta interessant perquè únicament publicava autors catalans o 

traduccions al català d’altres autors.  

 Finalment, cal destacar també l’existència d’una altra biblioteca: la de la Societat 

                                                           
200 A part d’aquest fets, cal destacar que Canals va aconseguir una subvenció de 15.000 pessetes 
anuals de l’Estat per a poder obrir una Escola d’Indústries a Valls, «la universidad del obrero», 
tal com l’anomenava, que hauria de servir per assolir el progrés social i econòmic de la ciutat, 
evidentment sota una moral totalment conservadora i paternalista.  
201 El Porvenir, núm 274 (21 de novembre de 1903), p. 1.  
202 El catàleg que oferia l’editorial Calleja es va publicar en diversos números del periòdic el Porvenir, 
per exemple: El Porvenir,núm. 300 ( 31 de desembre de 1904), p.4.  
203 La Veritat, núm. 71 (6 de juny de 1908), p. 1.  
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Agrícola de Valls, una de les societats més rellevants de la vila, que va néixer gràcies al 

desenvolupament que es féu de la llei d’associacions el 1887, com un sindicat agrícola. 

L’historiador Antoni Gavaldà ha pogut resseguir les obres que s’anaren adquirint en la 

seva sala de lectura gràcies a la «Libreta Inventario del Bibliotecario», on s’anotaven els 

títols i el valor de tots els llibres. Destacaven els llibres d’història, encapçalats per la 

Historia de España, en 25 volums, Revolución Francesa, Historia de la Civilización, 

Historia de la Europa Moderna i Historia de los Griegos, sense descuidar la història de 

Valls, amb obres com: Guía de Valls y su partido, de Emilio Pedrero y Caballero. En 

segon terme també s’hi podia trobar literatura: novelas cortas, cuentos de todas partes, 

Don Quijote de la Mancha, Canigó, etc. Seguits per llibres d’agricultura especialitzats, 

com: Agricultura i Zootecnia, Tratado de Abonos, La leyenda de las plantes, Diccionari 

Universal d’Agricultura (3 volums), etc., El Diccionari de la Llegua Catalana (2 

volums), i un diccionari Espanyol-Francès. Les obres més destacades pel que fa a 

contingut ideològic eren publicacions de propaganda antireligiosa anarquista. Les obres 

més llegides eren. La conciencia libre i sobretot Las Ruinas de Palmira, del Conde de 

Volney.204 

 L’organització d’aquesta biblioteca va representar un problema perenne per a la 

Societat, ja que no es sabia com realitzar el servei de préstec. L’any 1910 dos socis van 

demanar una nova reglamentació menys estricta a l’hora de poder agafar llibres i llegir-

los. Francesc Plana, des de «La Voz del Campesino», expressà que calia que els 

membres de la societat llegissin més: 

 

«Que diran certs homes que vénen a Valls si tenen la curiositat de visitar la nostra 

Societat i la biblioteca, i en anar-hi, veure que hi ha molts llibres i bons, i que malgrat 

que fa molts anys que són comprats, nous; i això demostra que ningú no els llegeix. Jo 

entenc que els treballadors el dia de descans, que és el diumenge, hem d’esmerçar-lo 

manifestant els uns als altres el nostre sentiment discutint i llegint [...] perquè un dia no 

massa llunyà puguem acabar amb tots aquests avars i dropos que s’anomenen 

propietaris i capitalistes hem de fer una bona propaganda» 205 
 

 Els casos de Canet de Mar i de Sallent també són dignes d’estudi, no tant per la 

rellevància o la qualitat cultural d’algun centre en concret, sinó per la varietat      
                                                           
204 Antoni GAVALDÀ, L’associacionisme agrari a Catalunya: el model de la Societat Agrícola de Valls, 
1888-1988, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1990.  
205 Francesc PLANA, «A los agricultores de Valls», La Voz del Campesino (15 de desembre de 1915), p. 
3.  
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d’ofertes bibliotecàries que hi podia haver en ciutats tan petites com aquestes. En el cas 

de Canet de Mar, diverses entitats del ric teixit associatiu de la ciutat havien intentat 

resoldre la manca de llibres. El Centre Catòlic, l’Ateneu Obrer, la Cooperativa 

Constància i el Foment Catalanista havien destinat espais de les seves seus per a 

instal·lar-hi una biblioteca pels associats. La que tenia el fons més gran era la del 

Foment Catalanista, que fins i tot tenia una persona de la Junta destinada a fer les 

tasques de bibliotecari. En el cas de Sallent la biblioteca que més rellevància va 

aconseguir també fou la d’una entitat catalanista, concretament, la biblioteca de 

l’Ateneu Català de Sallent, fundat el 1895 amb una quota mensual d'una pesseta per 

associat. Responia a l’expansió de la Renaixença entre la classe obrera per fomentar 

l’afecte i l’estimació recíproca entre socis i alhora elevar el nivell intel·lectual d’aquests 

per mitjà de llibres, vetllades, classes de dibuix industrial, teoria de teixits i primera 

ensenyança d’adults i infants. El seu lema era «Instrucció, Pau, Il·lustració i Progrés». 

El seu aforament era superior a mil localitats amb unes dependències per a secretaria i 

biblioteca que no baixaven de les sis-centes places. Tot i que no hi ha gaire 

documentació sobre la biblioteca sí que es té idea que aplegava obres de Josep Maria de 

Sagarra, d’Àngel Guimerà, d’Ignasi Iglesias, de Frederic Soler i de José Zorrilla, entre 

d’altres.206 No obstant l’envergadura d’aquesta biblioteca, el Centre Catòlic de Sallent 

també en va inaugurar una, la qual, a diferència de la primera, no admetia que hi 

entressin periòdics polítics. A més, com a condició d'admissió al Centre, el 1898, es va 

establir que calia anar habitualment a missa els diumenges i festes de precepte, no 

pertànyer a cap altra societat recreativa i tenir un any de residència al poble, la qual cosa 

evidencia el fet que un dels seus objectius principals era entrar en competència directa 

amb la resta de societats de la vila per tal d’assolir el monopoli ideològic i cultural que 

fins aleshores les autoritats eclesiàstiques havien ostentat.  

 En conclusió, a la Catalunya del segle XIX, la lectura i la divulgació de la 

instrucció i la cultura van esdevenir indispensables per a difondre les noves ideologies 

sorgides arran del procés d’industrialització que, aleshores, va viure la societat catalana. 

Per això, en aquest període, en el qual les llibertats d’associació i els avenços tècnics 

van augmentar, es va produir una gran eclosió de biblioteques de diferències tendències.  

Malgrat que Montserrat Comas Güell hagi reivindicat en múltiples ocasions la 

rellevància de les biblioteques catalanes fundades al segle XIX, aquest discurs encara no 

                                                           
206 Anna GABRIEL, «L'Ateneu Català de Sallent» L'esparver, núm.104 (març abril 1994), p.13. 
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ha estat del tot integrat en la historiografia catalana sobre el període. Així mateix, 

tampoc no ha estat tingut gaire en compte en les investigacions que s’han realitzat sobre 

les biblioteques sorgides a posteriori, al llarg del segle XX.  

  Després d’haver estudiat els casos concrets de Valls, Sallent, Olot, Canet de 

Mar i Figueres, puc reafirmar la tesi que plantejà Güell en el seu estudi sobres les 

biblioteques de la província de Barcelona, ja que aquest tipus d’institucions foren 

determinants en la lluita per assolir l’hegemonia cultural, política i social en la majoria 

de municipis de Catalunya. A més, cal fer avinent que aquests centres de lectura lluny 

de ser llocs «polsegosos i sense encant», com va suggerir més endavant Eugeni d’Ors, 

foren espais agradables i acollidors, com s’ha vist per exemple, en el cas de la 

Biblioteca del Casino Menestral de Figueres. 

 Altrament, considero que s’hauria de posar més èmfasi en el fet que aquest 

bagatge cultural i bibliotecari que es va començar a adquirir a finals de segle XIX, va 

generar un caldo de cultiu, que va servir als catalans per a prendre consciència de la 

rellevància que tenien les biblioteques. I això, d’una manera o altra, de ben segur va 

condicionar la decisió de la Mancomunitat de Catalunya de bastir una xarxa de 

biblioteques pròpia. 

 Així doncs, encara que les biblioteques fundades al llarg del vuit-cents no 

tinguessin catàlegs ben ordenats, personal especialitzat format en biblioteconomia, ni 

una connexió oficial entre unes i altres, com les que va impulsar posteriorment Enric 

Prat de la Riba, cal valorar la seva singularitat i la seva rellevància. 
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CAPÍTOL 3. EL CONTEXT POLÍTIC SOCIAL I CULTURAL DE LA 

POLÍTICA BIBLIOTECÀRIA DE LA MANCOMUNITAT 

 

 

3.1. L’origen del catalanisme polític i la seva proposta cultural 

  

Després del desastre de 1898 es va obrir un període de revisió de la consciència 

nacional. A Catalunya es van plantejar projectes regeneradors propis, encapçalats per la 

reivindicació nacionalista i les aspiracions d’autogovern. 

Arran de la pèrdua de les colònies espanyoles el sentiment de catalanitat va 

ampliar-se; es van incrementar les reticències catalanes a una identitat nacional 

espanyola no sentida com a pròpia. El desastre provocà una notable pèrdua de 

legitimitat a l’Estat i a la nació dels liberals espanyols. En efecte, com han assenyalat en 

múltiples ocasions Jordi Cassasas o Borja de Riquer, aleshores es va fer evident la 

imatge d’Espanya com a nació envellida, adornada de falses glòries, incapaç de 

modernitzar-se, de ser realment europeu i de crear un sistema de convivència i 

d’autèntica participació política.207  

Tot plegat va accelerar el procés de transformació dels regionalismes en 

nacionalismes. Fou un moment de no retorn, l’inici de la consolidació de la codificació 

nacionalista i d’assumpció de la causa catalanista per sectors socials relativament 

influents. El context internacional afavorí aquesta tendència. A nivell europeu, la 

situació de crisi del liberalisme també va començar a agreujar-se en els darrers anys del 

segle XIX. A França les proclames contra la forma de fer política van amplificar-se 

després de l’episodi de Fashoda, el 1898. Mentre que a Italià la desfeta de 

l’expansionisme a Adua, el 1896, va provocar un sentiment de derrota dins un ample 

sector de la seva societat.  

Aquestes crisis van generar corrents pessimistes, irracionalistes i nacionalistes a 

tot el sud d’Europa. Mentre, a nivell polític, la majoria de partits van intentar cercar 

noves vies d’acció per tal de trobar una alternativa, modernitzar les institucions i posar 

en marxa polítiques públiques, socials, educatives i culturals diferents de les que 

                                                           
207 Borja de RIQUER, «El 98, Un xoc d’identitats», 1898, entre la crisi d’identitat i la modernització. 
Actes del Congrés Internacional celebrat a Barcelona 20–24 d’abril de 1998, vol. I, Barcelona, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000, pp. 35-54. 
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s’havien ofert fins aleshores.208 Així doncs, en aquest moment a cavall entre els segles 

XIX i XX, molts estats europeus del sud van participar en un procés de síntesi entre 

política i cultural per tal de superar els retardaments regionals i escurçar les distàncies 

que els separaven del nord-oest imperialista. 

 Tal com ha expressat Vicent Dubois, analista de les polítiques culturals 

franceses en aquests anys, va ser aleshores que la cultura com a font d’identitat es va 

convertir en un instrument de control i gestió ideològica i va passar a ocupar un lloc 

preeminent en les agendes polítiques de la majoria dels partits.209 I això fou exactament 

el que passà també a Catalunya.  

 Just després de 1898, la Unió Catalanista, el programa del qual eren les Bases de 

Manresa, va entrar una fase de debat. Un sector, encapçalat per Enric Prat de la Riba, 

considerà que calia aprofitar la situació que havia generat la desfeta militar de l’Estat 

Espanyol per entrar en política i va crear, el 1901, la Lliga Regionalista.  

 Aquest fou el primer partit específicament catalanista, reformador, amb una 

sòlida base econòmica i de personal polític al darrere. Es definia com a Lliga perquè 

pretenia ser un aglutinador de persones i organitzacions amb un objectiu comú. Volia 

ser un grup polític no de masses sinó de quadres, interclassista. Els principals punts del 

seu programa eren propugnar el desenvolupament econòmic i la modernització de 

Catalunya mitjançant un regionalisme reivindicatiu tant pel que fa a la personalitat 

cultural com administrativa de Catalunya.210  

La seva estratègia política implicava redefinir l’espai cultural català; promoure 

un nou consens ideològic; un imaginari comú que permetés unir els interessos de les 

classes propietàries amb els de les classes mitjanes per poder desmuntar l’hegemonia 

dels partits dinàstics, primer al Principat i després a la resta de l’Estat.211 Pretenien 

instaurar una estructura descentralitzada amb l’objectiu de configurar petits 

contrapoders i administracions regionals que superessin la ineficàcia gestora i 

professional de l’Administració central. D’aquesta forma volien oferir serveis públics de 

qualitat i, a la vegada, donar respostes a la creixent conflictivitat laboral, fruit d’una 

                                                           
208 Jordi CASASSAS, «Les bases inicials de la democratitzacio de la societat catalana», a Pere GABRIEL 
(dir.) Historia de la cultura catalana, vol. VII. El Noucentisme, 1906–1918, Barcelona, Edicions 62, 
1996, p. 40-41. 
209 Vicent DUBOIS, La politique culturelle. Genèse d’une catégorie d’intervention publique. Paris, Belin, 
1999. 
210 Borja de RIQUER, La Lliga Regionalista: la burgesia catalana i el nacionalisme, 1989–1904, 
Barcelona, Edicions 62, 1977.  
211 Enric UCELAY DA CAL, La Catalunya populista. Imatge, cultura i política en l’etapa republicana 
(1931–1939), Barcelona, Magrana, 1982.  
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societat amb un actiu entramat d’associacions obreres.  

Amb aquest programa, el nou partit catalanista va aconseguir guanyar les 

eleccions del 19 de maig de 1901 a la ciutat de Barcelona, i més endavant entrar al 

Congrés Espanyol i a les Diputacions provincials. Plataformes institucionals des de les 

quals començarien a desenvolupar mesures per assolir els seus objectius. 

 De tota manera, els inicis de la Lliga Regionalista no van ser fàcils. La 

conflictivitat obrera que va convergir en la vaga general de 1902 la va obligar a definir-

se com a força propera als interessos de les classes mitjanes i altes de la societat i, per 

tant, sectorial dins de Catalunya. A més, el 1904 les divergències sobre com rebre el rei 

Alfons XIII van desembocar en una escissió interna. Se’n van separar els membres més 

pròxims al republicanisme i al nacionalisme, els quals van fundar el 1905 el Centre 

Nacionalista Republicà. 

En aquest context, i en l’àmbit estrictament cultural, la producció literària culta 

catalana va augmentar especialment pel que fa als gèneres «majors» com la poesia, la 

novel·la i el teatre. Fins aleshores, durant el modernisme, sols s’havien utilitzat el català 

en revistes, certàmens o actes públics, metre que el llibre editat en català havia restat en 

segon pla. Va ser a partir del 1903 que es van obrir noves perspectives, la 

infraestructura editorial va canviar radicalment, sobretot gràcies a l’entrada de L’Avenç 

en el mercat del llibre comercial, especialment amb la publicació de la «Biblioteca 

Popular de l’Avenç» (1903-1915), la «Col·lecció de Prosistes Catalans» (1904), de la 

mateixa editorial, «la Biblioteca Nova de Catalunya» (1903-1904), i una sèrie de 

col·leccions de llibres que sorgeixen promogudes per revistes com Joventut, Catalunya 

o Il·lustració Catalana. Eren col·leccions modestes, però van servir per començar a 

generar referents propis i una ideologia que seria la base, per a engendrar un nou 

moviment literari, cultural i social: el noucentisme.212 

 

 

3.2. El noucentisme 

  

 El noucentisme va ser el marc cultural des del qual a la Catalunya de principis de 

segle XX es va intentar fer front als reptes polítics i morals que la nova societat de 

masses plantejava a intel·lectuals i polítics de les classes mitjanes i altes de la 

                                                           
212 Jordi CASTELLANOS, Literatura i societat: la construcción d’una cultura nacional, Barcelona, 
l’Avenç, 2003. 
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societat.213 

 El terme noucentisme és una apel·lació al nou segle, el 1900, però també a 

l’adjectiu «nou», contraposat a «vell». D’acord amb Josep Murgades, fou «el fenomen 

ideològic que, entre 1906 i 1923 aproximadament, tipificà les aspiracions 

hegemòniques dels nuclis més actius de la mesocràcia catalana, postulà els seus 

interessos en un pla ideal i, mitjançant la creació d’un complex sistema de signes 

lingüístics i iconogràfics, formulà models i projectes que, a més d’explicar 

analògicament la realitat, van contribuir a establir pautes de comportament social 

tendents a possibilitar la viabilitat d’una acció reformista».214  

 En efecte, el noucentisme tenia característiques de projecte utòpic, ja que 

aspirava a la construcció d’una realitat nova, arbitrada a voluntat. El seu principal 

ideòleg, o verbalitzador, Eugeni d’Ors, des del «Glossari», la columna que escrivia 

diàriament al periòdic portaveu de la Lliga Regionalista, La Veu de Catalunya, va 

planificar com havia de ser la vida pública de Catalunya en gairebé tots els àmbits 

possibles: polític, social, cultural, nacional però també, i concretant encara més, marcant 

quines pautes calia seguir en els àmbits: sanitari, esportiu, científic, filològic o, fins i tot 

i com veurem concretament més endavant, en l’àmbit bibliotecari. La construcció del 

món utòpic que va imaginar anava tan lluny que va arribar a l’extrem de construir un 

repertori mític; una mitologia nacional centrada al voltant del mite de l’imperi però 

també en el mediterranisme, l’arbitrarietat, el classicisme, l’ordre, la racionalitat, 

l’harmonia, l’obra ben feta i la civilitat. Des del seu punt de vista, calia canviar la 

societat, posar-la en ordre, però aquest gir s’havia de fer amb seny, control, tot establint 

un lideratge. D’Ors pretenia substituir el sentiment romàntic i el sensibilisme 

modernista predominant al segle XIX, per l’ús de la proporció, l’ordre, l’equilibri i la 

raó. La nova societat havia de venerar l’ús de la mesura justa, del comportament 

equilibrat. 

 Per tal de poder aplicar totes aquestes noves mesures, i sota el concepte de 

civilitat, diversos intel·lectuals noucentistes van idear el que anomenaren la Catalunya-

Ciutat, és a dir, una Catalunya ben comunicada, de nuclis urbans que estiguessin al 

mateix nivell de Barcelona, sobretot respecte als serveis, la cultura i l’economia. El 

concepte de «Catalunya –Ciutat» fou encunyat per Gabriel Alomar el 1907 i es basava 

en la idea que les ciutats catalanes adoptessin un model similar al de les polis gregues, o 

                                                           
213 Norbert BILBENY, «La cultura política del noucentisme», L’Avenç, núm. 124 (març 1989), p. 8-4.  
214 Josep MURGADES, «Assaig de revisió noucentista»..., p. 215 
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sigui, ciutats interdependents però molt autònomes a la vegada. En les seves reflexions 

l’intel·lectual illenc establia una relació entre nació i ciutat dins la qual aquesta darrera 

exercia com a motor: «nucli d’irradiació, d’influència sobre l’exterior».215 Eugeni 

d’Ors, Josep Carner o Guerau de Liost, pensaven que si reformaven l’espai de les ciutats 

amb visions idealitzades d’aquesta, podrien modificar les maneres de viure i les formes 

de comportament dels seus conciutadans perquè aquests fossin molt més civilitzats, en 

un moment en el qual la conflictivitat social era un vertader problema.216 

 Ara bé per poder aplicar totes aquestes reformes a la pràctica, calia que els 

dirigents catalans assumissin un criteri modernitzador que tingués com a objectiu la 

renovació de la societat catalana a través de la construcció d’una voluntat unitària de 

transformació, primer Catalunya endins, i després exportant el model a la resta de 

l’Estat Espanyol; sense deixar espai a possibles alternatives polítiques i culturals, la qual 

cosa significava, excloure l’individualisme, el romanticisme, el modernisme, el 

socialisme i el liberalisme polític.  

 En aquest sentit, els objectius del noucentisme van encaixar de ple amb els de la 

Lliga Regionalista, d’una banda, perquè a nivell econòmic, a les classes dirigents els 

interessava potenciar el creixement de les ciutats i del civisme i de l’altre perquè, aquest 

creixement, al seu torn els havia d’ajudar a cohesionar el conjunt de la població catalana 

al voltant dels seus ideals polítics conservadors. De fet, el mateix Enric Prat de la Riba, 

en l’obra en la qual va dissenyar el seu programa polític, La Nacionalitat Catalana, 

publicada el 1906, havia traçat unes línies d’actuació pel catalanisme polític molt 

semblants a les que d’Ors, i la resta d’intel·lectuals, plantejaven. 

 La Lliga Regionalista va veure en el noucentisme el suport conceptual del seu 

projecte perquè els criteris i les receptes de Xènius no podien ser més oportunes: 

encaixaven perfectament amb allò que ells volien. De la mateixa manera, Xènius va 

trobar en el partit catalanista i en els espais institucionals que aquest va anar aconseguint 

la plataforma adequada per projectar les seves idees. Així doncs, al servei de la Lliga 

Regionalista els intel·lectuals noucentistes, Eugeni d’Ors, Josep Pijoan, Josep Carner, 

Jaume Bofill i Mates, etc., van intentar generar consciència ciutadana per tal de 

                                                           
215 Gabriel ALOMAR, «Regió, nació, ciutat» a Sportula: Aricles d’El Poble Català, 1907–1908, 
Mallorca: Moll, 2000, p. 85.  
216 Enric BOU, «Imaginar la ciutat. Els poetes noucentistes», a Antoni MARÍ (ed.), La imaginació 
noucentista, Barcelona, Angle Editorial, 2009, pp. 209-234. 
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mobilitzar la societat catalana.217 

 La vinculació dels intel·lectuals catalans amb la vida social i política va ser força 

diferent de la que es va produir a Madrid. A diferència del que passà a la capital de 

l’estat, l’intel·lectual barceloní es va implicar, des d’un primer moment, en la gestió 

pública per desenvolupar projectes culturals i va esdevenir el transformador de la 

societat, una mena de «guia» per a l’opinió pública. A Madrid, en canvi la reacció 

enfront a la inèpcia i la incapacitat de l’Estat Espanyol per a modernitzar-se, sobretot, 

després de la crisi de 1898, es va reduir a la protesta individual d’uns quants pensadors 

de la vella generació (Galdós, Clarín...) i d’uns joves de menys de 30 anys (Unamuno, 

Maeztu, Azorín, Valle-Inclán). Però tots ells estaven aïllats; la seva opinió, en el 

moment, va tenir un impacte social i polític molt reduït. Posteriorment, la «generació 

del 1914» (Ortega, Marañón, Azaña...) va intentar canviar la situació i va aconseguir 

divulgar de forma molt més efectiva les seves idees. Aquests intel·lectuals defensaven 

la necessitat de crear ciutadans, d’educar políticament el poble i d’actuar al marge dels 

partits des de la societat civil. Tot i això, no tingueren, com succeí a Catalunya, 

instruments d’intervenció política, social i cultura a nivell públic; cap d’ells es va 

decidir a fer el pas de la militància partidista, ni dins els partits ni en les opcions anti-

sistema que representaven els republicans o els socialistes. En canvi a Catalunya, els 

intel·lectuals regeneracionistes s’integraren de ple en els projectes polítics que s’estaven 

coent aleshores.218 En línies generals, a Catalunya els intel·lectuals van col·laborar amb 

els corrents polítics transformadors i van implicar-se en projectes dels polítics per ajudar 

a elaborar nous paràmetres ideològics, polítics i socials. L’etapa en la qual van 

aconseguir aquest objectiu amb més força va arrencar amb la victòria de la Solidaritat 

Catalana, que situà a Enric Prat de la Riba, de la Lliga Regionalista, com a president de 

la Diputació de Barcelona.  

 

 

3.3. La solidaritat catalana un revulsiu per a la institucionalització cultural 

 

«Les lluites modernes són lluites de cultura. Els pobles s’imposen i 

                                                           
217 Oscar, COSTA RUBIAL, L’imaginari imperial: el noucentisme català i la política internacional, 
Barcelona, Alpha, 2002.  
218 Borja de RIQUER, «Construcció i destrucció de la Solidaritat Catalana: el paper de la Lliga 
Regionalista», a Gemma RUBÍ i Francesc ESPINET (eds.), Solidaritat Catalana i Espanya (1905–1909), 
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dominen per la superioritat de la cultura, i l’impuls d’intensificar 

la cultura catalana no podem esperar-lo de l’Estat.»219 

       

 La Solidaritat Catalana, el front polític que va agrupar momentàniament diversos 

grups polítics nacionalistes catalans, carlins i republicans, que tenien en comú el seu 

catalanisme, va sorgir com a protesta generalitzada de la societat catalana contra 

l’intervencionisme militar a Catalunya. Després del famós assalt a la redacció del 

setmanari El Cu-Cut i del diari La Veu de Catalunya, el novembre de 1905, es va 

aprovar la llei de jurisdiccions, que permetria que tot allò que fos considerat una ofensa 

a Espanya i als seus símbols passés a dependre de la justícia militar.  

 L’aprovació de la llei de jurisdiccions, el 1906, va provocar una gran indignació 

entre l’opinió pública de Catalunya. Així mateix, alguns polítics catalans a Madrid es 

van oposar a la llei, tant al Congrés com al Senat, i amb pocs dies es van constituir 

comitès i comissions «pro Solidaritat Catalana» i es va estendre aquest moviment cívic i 

polític de protesta arreu del Principat. Això, juntament amb la celebració del Primer 

Congrés Internacional de la Llengua Catalana, la publicació dels primers articles 

d’Eugeni d’Ors a La Veu de Catalunya i la publicació de La Nacionalitat Catalana, el 

1906, d’Enric Prat de la Riba va accelerar la mobilització «solidària», que va obtenir 

una gran victòria a les eleccions provincials del 10 de març de 1907.220 

El corrent solidari va suposar, d’una banda, com ha assenyalat Borja Riquer, la 

irrupció del catalanisme en la política espanyola, amb 41 diputats al Congrés Espanyol, 

la qual cosa va atorgar notable protagonisme a «la qüestió catalana. I de l’altra, l’entrada 

de la Lliga Regionalista a les Diputacions de Barcelona i de Girona. En el cas de 

Barcelona, l’èxit possibilità l’elecció d’Enric Prat de la Riba com a president, la qual 

cosa va permetre als regionalistes començar a dur a terme la política cultural que havien 

estat ideant des de mitjans de segle XIX.221  

Des de la Diputació de Barcelona els regionalistes, encapçalats per Enric Prat de 

la Riba van començar a impulsar diferents projectes culturals. Així, el mateix 1907 van 

fundar l’Institut d’Estudis Catalans (I.E.C); una corporació científica que tenia com a 

funció primordial la superior investigació de tots els elements de la cultura catalana per 
                                                           
219 Enric PRAT DE LA RIBA, «La vida d’ara», La Veu de Catalunya, (2 de març de 1907), citat a Enric 
JARDI, El pensament de Prat de la Riba, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1983, p. 123.  
220 Santiago IZQUIERDO, «Significació política de la Solidaritat Catalana», Butlletí de la Societat 
Catalana d’estudis històrics, núm. 19 (2008), pp. 43-69.  
221 Borja de RIQUER, «Construcció i destrucció de la Solidaritat Catalana: el paper de la Lliga 
Regionalista», a Gemma RUBÍ i Francesc ESPINET, Solidaritat Catalana..., pp.47-69 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Nacionalisme_catal%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Carlins
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tal de suplir la mala organització de la Universitat de Barcelona. Des d’aquesta 

institució es van fer les primeres passes per a obrir una gran Biblioteca Nacional a 

Catalunya, es van enviar pensionats a l’estranger i es van plantejar projectes de museus, 

biblioteques menys especialitzades, escoles i fins i tot una reforma lingüística. Prat va 

plantejar el que era l’inici d’una reforma sociocultural ambiciosa que comprenia la 

normalització de la llengua, l’alta cultura i l’educació popular. El seu objectiu de fons, 

era bastir Catalunya com a país modern.222  

En síntesi, la Solidaritat Catalana, a part d’una coalició electoral va ser una 

plataforma de propaganda catalanista, cultural i lingüística, amb consciència 

d’institucionalitzar el país. Va ser un revulsiu per la cultura catalana, la llengua i el dret 

civil català, ja que des de la diputació de Barcelona es van poder traçar les línies 

principals per a poder dur a la pràctica al que fins aleshores havien estat únicament 

plantejaments teòrics.  

 

 

3.4. El Pressupost Extraordinari de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona  
  

 Paral·lelament a les iniciatives de la Lliga Regionalista per a generar noves 

estructures culturals, els republicans, anarquistes i d’altres cultures polítiques també van 

anar progressant en el disseny i en la creació de projectes per a divulgar la cultura. Així 

per exemple, van aparèixer nous projectes com el de les Escoles Modernes, 

encapçalades per Francesc Ferrer i Guardia o l’Ateneu Enciclopèdic Popular, fundat el 

1902 per un grup d’intel·lectuals i obrers a Barcelona.  

 Ara bé, si cal destacar alguna iniciativa polèmica en l’àmbit cultural de les 

esquerres és la que va sorgir de l’Ajuntament de Barcelona, el 1908, i que es coneix 

amb el nom de Pressupost Extraordinari de Cultura. Segons va deixar per escrit 

Concepció Balanzó, el primer antecedent d’un projecte de fundació d’una xarxa de 

biblioteques populars a Catalunya, que preparés en certa manera el terreny de les que 

després va promoure la Mancomunitat, el trobem en aquest pressupost.  

                                                           
222 Enric UCELAY DA CAL, «La Diputació i la Mancomunitat:1914–1923», a Borja de RIQUER (dir.) 
Historia de la Diputacio de Barcelona, Barcelona, Diputació de Barcelona, 1987, vol II, pp. 36-214.  
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En efecte, la Memòria del Pressupost, proposava la conveniència d’atendre 

l’educació dels adults, mitjançant biblioteques populars, per les quals es van consignar 

80.000 pessetes. 223 

 Per entendre la transcendència d’aquest projecte, i la transgressió cultural i 

educativa que va suposar tot i la seva no implantació, cal recular fins a l’any 1903, 

moment en el qual, a l’Ajuntament de Barcelona hi va governar una majoria republicana 

que, juntament amb els regionalistes, va arraconar i eliminar els partits monàrquics 

tradicionals del poder. Només l’alcalde, nomenat per reial ordre, quedava enfrontat 

directament amb els regidors republicans i regionalistes que, democràticament, van fer 

del consistori municipal un «miniparlament» renovat.  

 Seguint aquesta dinàmica, a partir de 1905, aquest equip de govern va començar 

a treballar per a transformar la ciutat amb projectes com: l’obertura de la Via Laietana, 

el nou clavegueram, la compra de terrenys per a parcs i jardins, l’enllumenat, la 

plantació d’arbres als carrers de l’eixample i moltes altres obres d’urbanisme i 

sanejament, cultura, civisme i sanitat. El 1907, en guanyar la Solidaritat Catalana, 

aquesta la línia d’actuació va seguir encara amb més força. Per això, i gràcies a una 

partida de diners inesperada, ambdós grups polítics, encapçalats pels republicans 

d’Albert Bastardas, van impulsar el «Pressupost Extraordinari de Cultura». Aquest fou 

un projecte molt ambiciós; es tractava d’un ampli pla de política cultural institucional i 

d’un projecte pedagògic model, fet dins els cànons de la tolerància i els criteris de les 

noves doctrines d’ensenyament actiu, amb tres eixos bàsics: la gratuïtat de 

l’ensenyament públic, l’ensenyament del català i la coeducació entre nens i nenes com a 

norma. Tot plegat, havia de ser completat amb la construcció de quatre grans 

biblioteques, quatre grans escoles i projectes per enviar mestres a estudiar a l’estranger i 

cursos programats per a adults sota el guiatge d’un patronat. 224  

 Com que es plantejaven una actuació en l’àmbit bibliotecari, l’Institut d’Estudis 

Catalans va adreçar una carta a l’alcalde demanant que, a part de les biblioteques que 

s’havien projectat, també prengués la iniciativa de construir una gran biblioteca 

proveïda de tots: «els records del passat i de totes les modernes meravelles de l’activitat 

contemporània», mentre els membres de l’IEC van anar aplegant per la seva banda, les 
                                                           
223 Concepció BALANZÓ, Les biblioteques populars de la Generalitat de Catalunya. Notes 
bibliogràfiques per a llur historia. Barcelona, Escola de Bibliotecàries de la Generalitat de Catalunya, 
1935.  
224 Alfred PÉREZ BASTARDAS, «El Pressupost Extraodinari de Cultura de 1908: Entre Solidaritat 
Municipal i Solidaritat Catalana», Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, núm. 19 (2008), 
pp. 71-84. 
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obres de Mossèn Cinto Verdaguer, Marià Aguiló i l’historiador Aulèstia, nuclis del fons 

que uns anys més tard forniria la Biblioteca de Catalunya.225 No obstant això l’alcalde 

no va tenir marge ni de construir les biblioteques populars, ni tampoc d’aplicar cap dels 

projectes que s’havien ideat per Barcelona.  

 El problema fou que el projecte no agrada gens a la societat catalana més 

conservadora. Les propostes que es feren van ser durament criticades pel cardenal de 

Barcelona, Casañas, que va denunciar que es tractava d’un projecte elaborat per la 

maçoneria, l’anticatolicisme dels republicans i els seus simpatitzants ateus i laics. Cal 

tenir en compte que el pressupost extraordinari no tenia com a model el noucentisme 

orsià sinó la pedagogia política de Gabriel Alomar i Josep Pijoan. Era la concepció 

cultural d’una esquerra nacionalista que volia ser la superació del catalanisme 

conservador aleshores en fase d’expansió hegemònica. El projecte plantejava un nou 

model de cultura pedagògica, un projecte de «noucentisme republicà» de la cultura 

modernista que, plantejava temes tan polèmics a l’època com eren la coeducació i la 

llibertat religiosa.  

 No ha d’estranyar, per tant, que immediatament després de la denúncia de 

Casañas, comencés una gran campanya de boicot contra el projecte, mitjançant articles i 

recollides de signatures, que foren instrumentalitzades pel bisbat de Barcelona i per la 

Lliga de Defensa Social. Davant tota aquesta polèmica, Prat de la Riba va proposar 

solucionar el problema apel·lant al poble de Barcelona a les urnes perquè fos elegit un 

nou consistori. No obstant això, les eleccions no van arribar a convocar-se perquè 

finalment, Ossorio i Gallardo, el governador civil de Barcelona, va suspendre el 

pressupost per decret i de forma definitiva el febrer de 1909.  

Malgrat la prohibició del pressupost, algunes idees que aquest plantejava ja 

havien calat en la societat barcelonina, i ja no les podrien treure de l’imaginari social de 

moltes persones. En el cas de les biblioteques, per exemple, la petició, sorgida del 

supòsit que calia erigir una gran biblioteca de la cultura catalana acompanyada d’una 

xarxa de biblioteques populars es va anar repetint, entre 1909 i 1915. Fins i tot Eugeni 

d’Ors va escriure dues glosses, el 1909, reclamant la necessitat de gestar biblioteques 

sàvies: «Una biblioteca seriosa representa avui a Barcelona, a Catalunya un objecte de 

primera necessitat». Davant l’absència de respostes de l’administració i arran de l’esclat 

                                                           
225 «Memòria presentada per l’institut d’Estudis Catalans a l’Excm. Sr. Alcalde de Barcelona i llegida en 
Consistori del dia 13 de novembre de 1907», Barcelona, La Neotípia, S.A., 1908. Citada a Concepció 
BALANZÓ, Les Biblioteques populars..., p. 12. 
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dels fets de la Setmana Tràgica, el juliol de 1909, el tema es va refredar i no se’n tornà a 

parlar fins al setembre de 1909. Aleshores, Xènius, en dos Glossaris successius a La 

Veu de Catalunya (9 i 11 de setembre de 1909) tornà a posar sobre la taula que era 

urgentíssima la necessitat de bastir una biblioteca per evitar que en tornar a Barcelona 

els estudiants que la Diputació pensionava es veiessin impossibilitats de prosseguir llurs 

recerques científiques per manca de llibres. En aquests articles va descriure molt bé el 

model de biblioteca que per ell era necessari implantar. Es decantà per una biblioteca 

general proveïda de llibres d’estudis històric i de les ciències.226 No obstant això, ningú 

féu cas de la seva proposta. No fou fins al juny de 1910, quan el llibreter Lorentz de 

Leipzig, va oferir a un preu assequible, unes importants biblioteques científiques que ell 

havia reunit, quan va esclatar el debat. Xènius va donar el crit d’alarma a La Veu de 

Catalunya, on, advocava per la compra de la col·lecció Lorentz per part de 

l’Ajuntament de Barcelona.227 En aquesta ocasió foren molts els que s’adheriren a la 

crida d’Eugeni d’Ors, publicant també articles d’opinió a favor de la creació de 

biblioteques: Lluís Zulueta228, Marcel·lí Domingo,229 Ramon Jori,230 Miquel Vidal i 

Guardiola, etc. 231  

 No obstant això, cadascun d’aquests intel·lectuals tenia una visió diferent de 

quines havien de ser les prioritats a l’hora d’implantar les biblioteques. La discussió 

sobre si era necessari establir primer biblioteques populars o bé fer una gran biblioteca 

d’estudis catalans la van centrar Eugeni d’Ors i Lluis de Zulueta. El primer opinava que 

el que faltaven a Catalunya eren llibres científics per poder preparar amb rigor les 

classes intel·lectuals, mentre que el segon defensava biblioteques de barri destinades als 

obrers com a prioritat. Des de les pàgines del diari La Cataluña. Zulueta argumentava: 

«Lo mejor sería aprovechar los centros de cultura popular que ya hoy existen y en los 

que se han ido poco a poco formando núcleos entusiastas de lectores. ¿No sería lo más 

cómodo, lo más eficaz ceder a estas bibliotecas de barrio que se encargasen de servir 

los libros al público y procurar su difusión i lectura?»232 

 D’Ors li va respondre, en diverses glosses, que si bé la creació de biblioteques 

                                                           
226 Eugeni d’ORS, «Glossari», La Veu de Catalunya (9 i 11 de setembre de 1909). 
227 Eugeni d’ORS, «Glossari», La Veu de Catalunya, (6 de juny de 1910). 
228 Lluís de ZULUETA, «Una biblioteca moderna en Barcelona», La Cataluña, núm. 156 (9 de juliol de 
1910), p.437. 
229 Marcel·lí DOMINGO, «Las aguas de Juvencia», La Cataluña, núm. 156 (9 de juliol de 1910), p. 438. 
230 Roman JORI, «Del jardín de Academo», La Cataluña, núm. 156 (9 de juliol de 1910), p. 438. 
231 Miquel VIDAL i GUARDIOLA, «Libros! Libros! Libros!», La Cataluña, núm. 156 (9 de juliol de 
1910), p. 439. 
232 Lluís de ZULUETA, «Glosa de glosas», La Cataluña, (1 d’octubre de 1910), p. 625 
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populars podia ser útil per Barcelona, no era indispensable ni molt menys una qüestió 

urgent, com la de crear una biblioteca científica. 233  

 Una polèmica semblant va tenir lloc a França, en aquells mateixos anys entre els 

que consideraven que les biblioteques havien de ser fetes pel públic i els que encara 

donaven prioritat a la conservació del patrimoni. A principis de segle XX, Maurice 

Pellison, per exemple, suggerí que les petites biblioteques escampades per tot França 

treballessin cooperativament per adaptar els fons existents i formar una xarxa atractiva 

per a la població, però molts altres bibliotecaris s’hi mostraven reticents i, de fet, no va 

ser fins 1908 que Eugène Morel va fer un pas endavant i va proposar una reforma 

radical en consonància amb el sistema anglès, molt més popular. 234 

 En el cas català, va guanyar, primerament, la postura d’Eugeni d’Ors, ja que es 

va acabar donant prioritat a la instal·lació a Barcelona d’una gran biblioteca d’estudis 

catalans. Les biblioteques populars també arribarien però més tard, el 1915.  

 

 

3.5. La fundació de la Biblioteca de Catalunya  

 

 D’acord amb Reis Fontanals i Marga Losantos la creació d’una gran biblioteca 

d’estudis catalans per part de la Diputació de Barcelona es va fer efectiva el 1914. 

Aquesta fita va significar la culminació d’un procés de maduració que s’havia iniciat en 

els anys de la Renaixença, atès que el seu objectiu era formar una col·lecció que recollís 

les peces fonamentals de patrimoni bibliogràfic català. 235 

 El projecte que es va decidir tirar endavant per part de la Lliga Regionalista no 

va començar-se de zero. L’Institut d’Estudis Catalans, creat el 1907, pel mateix Prat de 

la Riba, ja havia començat a recopilar les grans obres de la història i la ciència catalanes, 

com per exemple el fons de Marian Aguiló o el de Jacint Verdaguer. No obstant això, 

no va ser fins al 1911 que es va preparar la transformació del que va començar essent la 

biblioteca de l’Institut d’Estudis Catalans en una institució clarament pública. Aquest 

canvi es va poder realitzar gràcies a l’assignació d’una partida pressupostària molt 

important de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona per a sufragar les despeses 
                                                           
233 Eugeni d’ORS, «La cuestión de la biblioteca», La Cataluña, (1 d’octubre de 1910), p. 624/ (10 
d’octubre de 1910), p.783-784. 
234 Noe RICHTER, La lecture & ses institutions. La lectura populaire 1700–1918, Maine, Editions Plein 
Chant, 1987.  
235 Reis FONTANALS i Marga LOSANTOS, Biblioteca de Catalunya, 100 anys: 1907–2007, Barcelona, 
Biblioteca de Catalunya, 2007. 
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que suposaria a l’IEC convertir la seva biblioteca per investigadors en una biblioteca per 

a tots els ciutadans. En paraules de Fontanals i Losantos: «si la biblioteca s’havia 

d’obrir al públic, no podia ser només un centre per a especialistes sinó que hauria de 

posar a l’abast dels usuaris obres generals i de referència, de lliure accés, constituïdes 

per manuals, enciclopèdies, diccionaris, catàlegs i repertoris.»236 

 Jordi Rubió i Balaguer, fill del president de l’I.E.C, fou el primer director del 

centre, ja que en la seva estada a Alemanya, va aprendre com funcionaven les 

biblioteques més modernes. Tal vegada per això, Rubió aconseguí que la biblioteca fos 

catalogada segons el sistema decimal de Dewey; i que es deixés accés lliure del públic 

als prestatges. 

  La inauguració de la biblioteca va tenir lloc el 28 de maig de 1914 amb 47.000 

volums posats a l’abast del públic. Ara bé, les característiques de les obres, molt 

especialitzades o bé d’un alt nivell, feien que solament s’interessessin pel centre aquells 

intel·lectuals o professionals liberals més especialitzats. Tal vegada per això, el 1915, la 

Mancomunitat de Catalunya va aprovar el projecte de fer una Xarxa de Biblioteques 

Populars que intentés suplir aquest buit.  

 Abans d’entrar en els detalls de com van ser configurades i quines 

característiques van tenir aquestes noves institucions de cultura popular, cal entendre 

però com i perquè va constituir-se la Mancomunitat i quines eren les finalitats de les 

seves polítiques culturals, cos que veurem en els apartats que segueixen a aquestes 

línies.  

 

 

3.6. L’adveniment de la Mancomunitat de Catalunya i la seva significació 

 

«La mancomunitat clou un període i n’obre, n’inicia un altre. Clou el 

període que comença amb la caiguda de Barcelona, amb el Decret de 

Nova Planta, amb la Supressió del Consell de Cent i la Generalitat; i 

n’inicia un altre, que és el demà, que és el pervindre, que és lo 

desconegut; però la consciència del nostre dret i de la nostra força, i la 

direcció de les corrents universals, que no són encara el demà, van 

creant-lo, ens asseguren que serà triomfal per Catalunya i d’estreta 
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germanor amb els demés pobles hispànics.»237 

Enric Prat de la Riba, 1914. 

 

La Setmana Tràgica va representar un punt d’inflexió dins la propaganda 

noucentista i els projectes de Prat de la Riba. Els fets succeïts el juliol de 1909 van 

causar el pànic entre les classes dirigents, les quals van voler assegurar els seus valors 

donant prioritat, a partir d’aleshores, a l’ordre i la seguretat. En aquest mateix sentit, es 

va accentuar la preocupació dels noucentistes per la pedagogia. La diagnosi sobre el 

pauperisme cultural com a origen de tots els mals de la societat de masses va passar a 

ser una tesi compartida per diferents grups d’intel·lectuals.238 

Els noucentistes es van fer ressò d’un posicionament fàcilment extensiu a bona 

part del republicanisme intel·lectual: l’educació havia de servir per a la difusió dels 

principis cívics de l’humanisme com a doctrina de convivència social. Tanmateix, pels 

republicans la generalització del sistema educatiu s’havia de produir garantint la 

transmissió neutral de la cultura sense exclusions religioses, ideològiques, econòmiques 

o sexuals. Mentre que pels catalanistes conservadors això no era tant clar.  

 En aquest sentit, Eugeni d’Ors, va inspirar-se en les formulacions neoidealistes 

d’àmbit mediterrani, que havien posat èmfasi en la teorització pedagògica. El problema 

que es volia solucionar amb aquest planejament era integrar la massa popular als nous 

requeriments de la vida urbana, cosa que fins al moment no s’havia tingut gaire en 

compte. En aquest mateix sentit, Ramiro Maetzu, regeneracionista espanyol, apuntava la 

necessitat de crear «ciutadania». Mentre que, a Itàlia, en aquest àmbit, i també en una 

cronologia semblant, destacaven les tesis de Giovanni Gentile. Tot i que una de les 

tendències que més influí d’Ors va ser el pragmatisme clàssic. Pierce, James, Royce i 

Dewey, els quals li feren veure que a través de l’escola activa els catalans podien 

esdevenir bons ciutadans.  

Animat per aquestes noves premisses, el desembre de 1910, Jaume Bofill i 

Mates va traçar el quadre d’operacions de l’estratègia cultural regionalista. Des del seu 

punt de vista, calia elaborar una cultura pròpia començant amb la tasca més elevada 

d’investigació i de creació. Continuar amb la divulgació adequada a la necessitat de 

cada estament i, finalment, aplicar la cultura per al perfeccionament de la tècnica de les 

arts i els oficis i en els afers de la vida quotidiana en general. Així doncs, mitjançant la 
                                                           
237 Arxiu General de la Diputació de Barcelona (AGDB): Actes de l’Assemblea de la Mancomunitat de 
Catalunya celebrada els dies sis i set d’abril de 1914, p. 5.  
238 Jaume AULET, Josep Carner i els orígenes del noucentisme. Bellaterra. UAB, 2008. 
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cultura es volia dotar d’eficàcia el treball i de contingut la consciència nacional. 239 

Paral·lelament a aquest canvi intel·lectual, a nivell polític també es va començar 

a dissenyar una nova estratègia. La crisi que havia patit la Solidaritat Catalana, 

juntament amb els fets de la Setmana Tràgica, van contribuir a fomentar la imatge de 

dretes de la Lliga Regionalista, cosa que va provocar una gran desfeta dels regionalistes 

en les eleccions de 1910. Davant aquesta davallada, la direcció del partit va passar, altra 

vegada, a donar prioritat a la qüestió catalana i, conseqüentment, també als aspectes 

culturals. Aleshores, es va iniciar una política de pressió i de negociació amb els 

diferents governs, fent un hàbil aprofitament de la crisi i la debilitat del sistema del torn 

i les lluites internes dels partits dinàstics, per tornar a la constitució d’una instància de 

poder regional: la Mancomunitat de Catalunya.  

 Aquesta nova etapa de la història de Catalunya, va començar el 1911 quan per 

part del catalanisme polític es va voler recuperar el projecte de Mancomunitats que 

havia iniciat el 1891 el govern liberal Silvela, però que havia quedat sense realitzar-se. 

Aquest projecte, que pretenia que els municipis i les províncies poguessin gestionar 

conjuntament els fons destinats a obres públiques i als serveis de cultura i beneficència, 

es va convertir en un dels principals objectius de la Lliga Regionalista entre 1911 i 

1914. El projecte es va presentar el desembre de 1911 a Canalejas, cap del govern i del 

partit liberal, aleshores en el poder, que el va acollir favorablement. Malauradament, el 

seu assassinat, el novembre de 1912, en va endarrerir l’aprovació oficial, la qual cosa va 

fer que el projecte hagués de passar per les Corts on va trobar-se amb una oposició 

fèrria de gran part dels conservadors, dels liberals i part dels republicans. Finalment, 

però, el 18 de desembre de 1913, després de dures negociacions entre els representants 

del catalanisme polític i Dato, es va publicar el Reial Decret que autoritzava les 

Diputacions Provincials d’arreu de l’Estat a mancomunar-se amb finalitats 

exclusivament administratives.240 

  Però una cosa és la definició que legalment li corresponia i una altra ben 

diferent el paper que li van voler donar els polítics catalans, que per cert foren els únics 

que aprofitaren la llei. 241 L’Estatut de la Mancomunitat de Catalunya va ser aprovat el 

24 de març de 1914 i el 6 d’abril ja es va constituir oficialment com a institució. Aquest 
                                                           
239 Jaume BOFILL I MATES, Prat de la Riba i la cultura, Barcelona, Edicions 62, 1979.  
240 Albert BALCELLS, Enric PUJOL i Jordi SABATER, La Mancomunitat de Catalunya i l’autonomia, 
Barcelona, Proa, 1996.  
241 Josep Maria CARRERES PUIGDENGOLAS, «La Mancomunitat de Catalunya: res de miracles», a 
Jaume CLARET, (coord.), Miscel·lània a Ernest Lluch i Martin, Vilassar de Mar, Fundació Enrest Lluch, 
2006, pp. 179-190. 
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mateix dia, Enric Prat de la Riba, el seu primer president, pronuncià un discurs en el 

qual va argumenta que aquesta suma d’esforços entre les quatre diputacions catalanes 

era el primer pas vers l’autogovern de Catalunya, just quan feia dos-cents anys del 

desastre de 1714. Així mateix, va expressar que treballaria per a dotar els municipis de 

tots els serveis necessaris i per a crear una xarxa que els unís: «Volem que els nostres 

municipis puguin dotar-se de tots els serveis d’instrucció, de policia urbana i 

d’aprofitament rural proporcionats a la seva importància, fins a arribar entre l’esforç 

propi i el dels organismes superiors, a què no hi hagi ni un sol Ajuntament de 

Catalunya que no deixi de tenir, a part dels serveis de policia, la seva escola, la seva 

biblioteca, el seu telèfon i la seva carretera.»242 

 La Mancomunitat havia de ser la medicina enfront el retard de l’Estat Espanyol, 

que concentrava més esforços en la guerra del Marroc, que no a millorar i donar serveis 

i cultura als municipis. El nou projecte havia d’acostar Catalunya a l’Europa i al 

progrés.243 En paraules de Tomàs Selva i Grifell, destacat membre de la Lliga 

Regionalista de la província de Tarragona, en una conferència que pronuncià a Valls el 

1913, el que es pretenia era que Catalunya visqués una autèntica transformació: 

 
«Amb les mancomunitats assistirem a una portentosa transformació de Catalunya: serveis 

que ara resten en lo pitjor abandono i descuit seran atesos amb exemplar sol·licitud: 

pobles que avui estan incomunicats amb el reste del mon, gaudiran amb ella de perfectes 

medis de relació; institucions de cultura, d’educació, de civilitat, rebran amb les 

mancomunitats un nou alè de vida, de fortitud, que’ls aixecarà a la categoria d’institucions 

nacionals, comarques empobrides, miserables, desateses per l’Estat esdevindran 

pletòriques de riquesa i de vida: ferrocarrils internacionals rebran amb la Mancomunitat 

un meravellós impuls, preludi segur de la seva immediata construcció. Els monuments 

nacionals, Poblet i Santes Creus, arxiu de la gloriosa nacionalitat catalana, seran a no 

dubtar amorosament restaurats, i Catalunya, tota sencera experimentarà meravellosa 

transformació.»244 

 

Tal vegada per això, els diputats que resultaren escollits per tirar endavant aquest 

projecte, van decidir crear una organització transparent, senzilla i efectiva. Es van 
                                                           
242 Arxiu General de la Diputació de Barcelona (AGDB). Actes de l’Assemblea de la Mancomunitat de 
Catalunya celebrada els dies sis i set d’abril de 1914, p. 5.  
243 Albert BALCELLS, Enric PUJOL i Jordi SABATER, Jordi. La Mancomunitat de Catalunya i 
l’autonomia. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1996.  
244 Tomàs SELVA GRIFELL, «De les Mancomunitats», Pàtria de Valls (5 de juny de 1913) p. 3-4. 
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organitzar a partir de la constitució d’un Consell Permanent compost de dos diputats 

provincials de cada província i una Assemblea deliberant, on podien participar tots. 

El Consell Permanent era l’ànima de la Mancomunitat, el seu braç executiu, mentre 

que l’Assemblea es reunia únicament dues voltes l’any per a l’aprovació de 

pressupostos, comptes i emprèstits. En el terreny de la cultura es van poder fer càrrec de 

l’ensenyament tècnic i oficis, agricultura industrial, mercantil, belles arts, arxius, 

biblioteques, museus i conservació de monuments nacionals. Pel que fa a la 

Beneficència es van obrir establiments i asils de caràcter públic i oficial com: cases de 

la Maternitat, Manicomis, Hospitals i tot el relatiu a la higiene pública. Respecte a 

Obres Públiques, es van construir i conservar carreteres, ferrocarrils, tramvies, xarxes de 

línies telefòniques i telegràfiques. Així mateix, es va treballar per a la repoblació de 

boscos i en obres de sanejament general. En efecte, l’obra de la Mancomunitat va 

depassar àmpliament la dimensió en la qual la voldria haver reclòs la seva norma 

creadora. Així ho expressà el mateix Prat de la Riba, en el discurs de la seva segona 

investidura el 1917: «No hem fet la Mancomunitat per tenir una diputació més gran, ni 

per a donar a l’ànima catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: 

una província. Tots, anant més o menys enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny 

encara el terme del seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots sentim que 

la voluntat popular catalana exigeix imperiosament més o menys accentuades o 

atenuades formes d’Estat.»245 

En general, els diputats treballaren conjuntament, ja que malgrat el lideratge de Prat 

de la Riba i la Lliga Regionalista, la Mancomunitat catalana va ser un projecte comú de 

la intel·lectualitat catalana que lluitava per al redreçament nacional del país. En la 

creació de l’organisme van intervenir-hi personalitats de tarannà diferent i, també, 

republicans, en major o menor mesura en funció de la seva força als diversos territoris. 

Així mateix, els liberals i conservadors catalans, sovint amb interessos industrials que 

afectaven la seva vida personal, estaven interessats en l’articulació de les xarxes urbanes 

que funcionessin amb interdependència. És a dir, els interessava que s’establís una 

relació mútua entre les ciutats que s’integressin dins l’espai nacional. A més a més, 

volien que aquesta mateixa relació també es produís entre camp i ciutat per tal 

d’aconseguir que el creixement urbà i el progrés agrícola marxessin conjuntament. 

D’aquesta manera pretenien assegurar que es desenvolupessin i consolidessin uns 

                                                           
245 «Missatge d’Enric Prat de la Riba», Sitges, maig de 1917. Font: BALCELLS, Albert, PUJOL Enric i 
Jordi SABATER, La Mancomunitat de Catalunya..., p. 539. 
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mercats interiors que havien de garantir la continuïtat del progrés econòmic de 

Catalunya. Per tant, els únics que feren oposició al projecte foren els lerrouxistes.246  

 Cal tenir present que segons l’estratègia del catalanisme polític, tant conservador 

com republicà, la Mancomunitat havia de ser la columna vertebral de la cohesió, de 

l’homogeneïtzació de la societat catalana. En un moment de fortes agitacions polítiques 

i socials havia de servir per donar estabilitat a través de la pedagogia, la cultura i el 

sentiment de catalanitat que havia d’unir a tota la societat. I és que cal recordar, tal com 

sosté en el seu darrer llibre sobre la identitat catalana Josep Fontana, que la història 

política de Catalunya, i molt especialment en el període de 1914 a 1923, és d’una 

extraordinària complexitat. Una complexitat provocada, d’una banda, pels efectes de la 

neutralitat mantinguda durant la Primera Guerra Mundial, que asseguraria uns anys 

primer de prosperitat i després de crisi per a la indústria catalana, i, per l’altra, per les 

conseqüències de la crisi política de 1917 que van portar a la fi del sistema de la 

Restauració.247  

 
 
 
3.7. La política cultural de la Mancomunitat de Catalunya 
 

 Com ha assenyalat Josep Maria Roig i Rosich, l’adveniment de la Mancomunitat 

va possibilitar per a primera vegada des del segle XVIII, que la cultura catalana es  

desenvolupés no contra o al marge del poder, sinó amb el seu suport; no discriminada o 

bandejada, sinó reconeguda i potenciada per unes institucions autòctones.248 

 La política cultural de la Mancomunitat de Catalunya fou fonamentalment una 

política institucional destinada a bastir una infraestructura moderna i efectiva que cobrís 

les necessitats tècniques d’una societat industrial en vies d’expansió i, al mateix temps, 

a promocionar una consciència cívica que unís tots els sectors socials rere un mateix 

objectiu: la Catalunya ideal. 

 Es podria dir que la Mancomunitat catalana va decidir invertir en cultura perquè 

va entendre que era l’instrument que podia ajudar a solucionar els problemes polítics 

econòmics i socials de l’època. Polítics perquè si culturitzaven a la població podien 

acabar amb el caciquisme i potenciar el catalanisme. Econòmics perquè si la població 
                                                           
246 Agustí COLOMINES i Aurora MADAULA, Pàtria i progrés. La Mancomunitat de Catalunya, 1914-
1924, Barcelona, Comanegra, 2014.  
247 Josep FONTANA, La formació d’una identitat. Una historia de Catalunya, Vic, Eumo, 2014, p. 324.  
248 Josep Maria ROIG I ROSICH, La Dictadura de Primo de Rivera a Catalunya: un assaig de repressió 
cultural, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992.  
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era més culta també seria més productiva. I socials perquè pensaven que l’augment del 

nivell cultural acabaria amb les passions revolucionàries i l’«ociositat» obrera. En 

aquesta època la mentalitat sobre els efectes pacificadors que podia tenir la cultura 

estava molt estesa, no sols s’expressava en articles d’opinió a la premsa sinó que se’n 

feien xerrades als Centres Catalanistes d’arreu de Catalunya.249 

 Un cop clars els objectius, la política cultural que es va dissenyar des de la 

Mancomunitat per assolir les fites proposades va comprendre un triple aspecte. En 

primer lloc, la recuperació i normalització de la llegua catalana com a element propi, 

vertebrador de la identitat i de la cultura catalana; en segon lloc, dotar d’eficàcia les 

institucions formant un funcionariat eficient; i finalment, la realització d’una 

modernització pedagògica en tots els àmbits.  

  En l’àmbit lingüístic es van implantar unes normes ortogràfiques i es van 

intentar conquerir àmbits on la llengua es trobava relegada; es va conquerir el mercat 

editorial català i es van produir obres de qualitat en aquesta mateixa llengua. En el 

terreny de la preparació administrativa, es va constituir l’Escola de Funcionaris 

d’Administració Local, la de Bibliotecaris, la del Treball, la Superior d’Agricultura, la 

d’alts estudis Comercials i la Industrial, entre altres. I, en l’àmbit de l’alta cultura, es va 

continuar amb l’obra iniciada per la Diputació de Barcelona i l’Institut d’Estudis 

Catalans.  

 Des de l’I.E.C es va formar el Servei d’arqueologia, 1914; el servei Geològic i 

Geogràfic, 1915; L’Institut de Filologia, 1920; el Servei Meteorològic, 1911; i el 

Laboratori de Psicologia Experimental, 1922. Així mateix, es va implantar el servei de 

Conservació i Catalogació de Monuments de Catalunya, 1915; i es va iniciar una 

catalogació d’arxius i biblioteques d’interès històric. També es va iniciar aleshores, una 

nova política museística. La descoberta de la pintura romàntica catalana i de la 

valorització d’aquest estil artístic com també de les importants descobertes gregues i 

romàniques a Empúries, va permetre concebre la idea d’un museu d’art català a nivell 

internacional que impulsaren Josep Pijoan i Josep Puig i Cadafalch, encara que el 

responsable de la seva concreció fou Joaquim Folch i Torres.250 

 Altrament, des del Consell de Pedagogia de la Mancomunitat va contribuir a 

perfeccionar l’educació dels mestres a través de les escoles normals i de l’escola d’estiu; 
                                                           
249 Oriol BOHIGUES, «Del programa polític a la política cultural», a Pere GABRIEL SIRVENT (dir.), 
Història de la cultura catalana, vol.VII, El Noucentisme (1906 – 1918). Barcelona, Edicions 62, 1994 –
1999, p. 17-21. 
250 Albert BALCELLS, Enric PUJOL i Jordi SABATER, La Mancomunitat de Catalunya...  



106 
 

sobre els mitjans de comunicació, premsa editorials i biblioteques, amb una acció de 

caire cultural, marcant les pautes literàries i artístiques del moment. I, finalment, i com 

és evident, des de la Mancomunitat també es va desenvolupar una estructura 

bibliotecària pròpia, tal com analitzaré en el següent apartat.  

 Així doncs, de mica en mica, la cultura va anar ocupant un lloc preeminent dins 

les polítiques públiques engegades per la Mancomunitat, sobretot, per la necessitat que 

tenia la Lliga Regionalista de trobar una nova moralitat que els servís per moure’s en el 

difícil i tens procés que vivien les ciutats que s’estaven convertint en una moderna 

societat de masses, amb tot el cúmul de desequilibris i desigualtats que això implicava. 

En conseqüència, es podria dir que la política cultural que va idear la Mancomunitat, tot 

i la seva modernitat, continuava essent plantejada sota una concepció elitista i 

individualista de la cultura i de les institucions. Van adoptar la idea noucentista que 

calia educar a una elit intel·lectual, unes classes mitjanes obreres que fessin progressar 

al país, i tota cultura que no fos encaminada a aquest fi, havia de ser rebutjada.  

 De fet aquesta era una preocupació molt més àmplia, no es manifestava sols 

entre els polítics de la Lliga Regionalista o de tendències catalanistes, sinó també entre 

tots aquells catalans que tenien interessos industrials. Alfons Sala Argemí, diputat català 

pel partit conservador al Congrés Espanyol, per exemple, va demanar en múltiples 

ocasions al govern que invertís més en instrucció pública i, especialment, en 

ensenyaments tècnics. En aquest sentit expressà: 

 
 «Todas las instituciones de enseñanza tienen una misma razón de ser: la necesidad 

de mejorar nuestras clases proletarias, la clase obrera. [...]. Al Estado interesa, no 

sólo que haya obreros inteligentes para aumentar la productividad de su Trabajo, 

del que depende, en gran parte la prosperidad de la Nación, sino que además haya 

verdaderos directores, intermediarios entre los obreros y los ingenieros, que sean 

los llamados a imprimir más de cerca el impulso progresivo en que todos los ramos 

de la indústria y la agricultura nacional, que sepan dirigir prácticamente á la luz de 

los principios científicos.»251 

 

 El que vull fer avinent amb aquest exemple, és que tot i els nous plantejaments i 

avenços que féu la Mancomunitat en l’àmbit de la cultura catalana respecte a l’etapa 

anterior, aquesta es va plantejar sempre de dalt cap a baix, com una mena de despotisme 

                                                           
251 DSC. núm. 56, 5 de novembre 1910, p. 1696 
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il·lustrat, de tot pel poble però sense el poble, la qual cosa fou, en definitiva, el seu gran 

error, ja que aquest elitisme, no li va permetre fer arribar el seu missatge al conjunt 

social català.  

  En poques paraules, la Mancomunitat va contribuir a reforçar, a l’espera de la II 

República, el prestigi d’una permanent obsessió d’arrel vuitcentista, recollida i 

reformulada, pels noucentistes: construir a Catalunya una veritable «cultura cívica» que 

pogués esdevenir –a falta d’un adequat aparell polític– la bandera distintiva de la regió i 

li garantís una certa formalitat en les complexes i conflictives relacions socials entre les 

classes dirigents i les populars. 
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PART 2: GÈNESI I EVOLUCIÓ D’UNA POLÍTICA 

CULTURAL 
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CAPÍTOL 4. LA CONCEPCIÓ DEL PROJECTE DE BIBLIOTEQUES 
POPULARS DE LA MANCOMUNITAT  

 

Com s’ha pogut comprovar en el darrer capítol, en el primer terç de segle XX, a 

Catalunya, es van succeir diversos factors que van provocar que el desenvolupament de 

la seva estructura bibliotecària fos peculiar. Principalment, hi van influir el nivell 

educatiu de la seva població obrera industrial, que es va interessar molt aviat per la 

lectura; i, d’altra banda, la força i preparació del moviment nacionalista català, que el 6 

d’abril de 1914 va recuperar la capacitat de la gestió administrativa de les antigues Corts 

Catalanes amb la constitució de la Mancomunitat de Catalunya.  

La formació d’aquest nou ens administratiu català va permetre, per primera 

vegada des de 1714, desenvolupar projectes propis que abracessin la totalitat del 

Principat, com la Xarxa de Biblioteques Populars.  

L’afany dels dirigents de la Mancomunitat de Catalunya era contribuir a la 

regeneració nacional, moral i social, tant de la seva regió com de la resta de l’Estat, 

mitjançant una nova forma de concebre la política i la cultura. És per això, que com 

veurem a continuació darrere la creació del sistema de bibliotecària hi hagué interessos 

polítics, culturals, socials i econòmics particulars.  

 

 

4.1. Origen i objectius del projecte primigeni 

 
«Volem que la nostra rassa tingui tots els medis de institucions i 

instruments col·lectius d’educació, de vigorització, d’higiene, de 

formació intel·lectual moral, professional i física, que sien 

indispensables per enlairar-la a una noble dignitat en el sentir, en el 

parlar i en l’actuar.» [sic.] 252 

                Enric Prat de la Riba, 1914. 

 

Com han explicat múltiples vegades Assumpció Estivill i Teresa Mañà,253 la 

primera vegada que es va plantejar crear un sistema de biblioteques populars a 

                                                           
252 «Discurs pronunciat per Enric Prat de la Riba en l’acte de presa de possessió de la presidència de la 
Mancomunitat de Catalunya», Barcelona, 6 d’abril de 1914. Citat a Enric JARDÍ, El pensament de Prat 
de la Riba, Barcelona, Alpha, 1983.  
253 Assumpció ESTIVILL, L’Escola de Bibliotecàries…; Assumpció ESTIVILL, «Biblioteques i 
bibliotecàries: dels orígens a la consolidació del projecte de la Mancomunitat». Mancomunitat de 
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l’Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya fou el 26 de maig de 1914. Francesc 

Montanyà i Santamaria,254 diputat liberal, va presentar una proposició per tal de fer 

efectiu el seu desig d’establir centres de lectura que continguessin obres de caràcter 

pràctic i que tractessin temes relacionats amb les produccions agrícoles, les activitats 

industrials de cada comarca i la higiene.255  

El seu suggeriment fou pres en consideració i sotmès a debat per la mateixa 

Assemblea de la Mancomunitat el 29 de maig de 1914. El primer diputat a pronunciar-

se al respecte fou Josep Maria Vilahur i Caselles,256 representant del partit 

tradicionalista de la ciutat de Girona. Vilahur exposà que per raons de principis no volia 

donar l’aprovació pura i simple a la proposició del diputat de Lleida, perquè tot i estar 

conforme en el fons no ho estava en certs detalls.257  

A continuació, Albert Bastardas, diputat provincial del districte universitari de 

Barcelona per la Unió Federal Nacionalista Republicana (U.F.N.R.), va argumentar que 

les biblioteques, a part del que havia plantejat Montanyà, també havien de contenir 

obres d’entreteniment, ja que: «no era prudent excluir d’aquestes modestes biblioteques 

els llibres purs de literatura qual valor educatiu res té de despreciable.» 258  

En concordança, Santiago Valentí i Camp, diputat provincial del districte 

Hospital-Drassanes de Barcelona pel Partit Republicà Radical, advertí que Bastardas 

tenia raó i que convenia fixar un criteri per a introduir llibres purament literaris. 

Altrament, va afegir que, segons el seu parer, seria millor començar a fundar 

biblioteques segons els interessos de la Mancomunitat de Catalunya, sense esperar que 

els municipis ho demanessin. Contràriament, Josep Gil Dòria, liberal independent elegit 

                                                                                                                                                                          
Catalunya (1914): simposi del centenari. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Secció Històrico-
arqueològica. (Monografies de la Secció Històrico-arqueològica; 14), p. 133- 150. Teresa MAÑÀ, Les 
biblioteques populars…, Teresa MAÑÀ, Les biblioteques populars a través dels seus anuaris... 
254 Francesc Montanyà i Santamaría (Correà, 1872 – Ponts, 1925). Metge i polític. Fou un gran 
divulgador de coneixements científics a Catalunya. Publicà diversos articles sobre higiene popular i 
també sobre la Tuberculosi. El 1913 fou escollit diputat provincial pel districte de Cervera–Solsona pel 
partit liberal. [Font: Manuel ESCUDÉ I AIXELÀ, «Obra mèdica de Francesc Montanyà i Santamaria», 
Gimbernat, núm. 14 (1990), pp.111-119.] 
255 Arxiu General de la Diputació de Barcelona (AGDB). Actes de l’Assemblea de la Mancomunitat de 
Catalunya, 26 de maig de 1914, p. 33. / AGDB. Lligall 3735. Expedient 2. «Report presentat per 
Montanyà a l’Assemblea de la Mancomunitat»maig 1914. 
256 Actualment tenim la sort de comptar amb un Diccionari biogràfic il·lustrat dels diputats de la 
Mancomunitat (2015-2016). Un projecte coordinat per Enric Pujol i Josep Santesmases que aporta 
informació de la vida personal, associativa, laboral i política de tots els homes que formaren part d’aquest 
ens administratiu. Per a conèixer més a fons la trajectòria de Josep Maria Vilahur vegeu l’entrada que hi 
realitzà: Jordi BOHIGAS, «Josep Maria Vilahur i Casellas». [En línia]: 
http://diputatsmancomunitat.cat/mancomunitat/content/vilahur-i-casellas-josep-maria (Data de consulta: 3 
de desembre de 2016).  
257 AGDB. Actes de l’Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya, 29 de maig de 1914, p. 84. 
258 AGDB. Actes de l’Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya, 29 de maig de 1914, p.85. 

http://diputatsmancomunitat.cat/mancomunitat/content/vilahur-i-casellas-josep-maria
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diputat provincial al districte de Tremp–Vielha, va manifestar que havien de ser els 

municipis els primers de realitzar algun esforç per a crear biblioteques populars i que, 

per tant, l’administració catalana n’havia de restar al marge.  

Un cop finalitzat el debat, es va votar i es va aprovar el dictamen presentat per 

Montanyà incloent-hi l’esmena de Bastardas i desestimant la resta. Aleshores, es va 

constituir la comissió de biblioteques populars, per tal que els diputats interessats 

poguessin realitzar un bon seguiment del projecte. Finalment, el 17 de juny de 1914, el 

Consell Permanent de la Mancomunitat va encomanar als tècnics del Consell 

d’Investigació Pedagògica (posteriorment anomenat Consell de Pedagogia) l’estudi 

d’unes bases per a l’organització d’un sistema de biblioteques populars a Catalunya.  

El Consell d’Investigació Pedagògica va recollir aquesta petició en la seva XII 

reunió del 6 de juliol de 1914, presidida per Enric Prat de la Riba i amb l’assistència 

dels vocals diputats: Josep Puig i Cadafalch (regionalista), Albert Bastardas (republicà 

autonomista) i Antoni Jansana (regionalista); dels vocals professors: Josep Agell 

(professor de química i farmàcia), Antoni Ferran Degrié (representant de l’Escola 

d’Enginyeres), i Manuel Fuxà (director de la Llotja de Barcelona entre 1911 i 1920); 

així com dels vocals tècnics: Esteve Terradas (fundador de l’Institut d’Electricitat i 

Mecànica Aplicades l’any 1919 i professor de l’Escola del Treball), Francesc Nebot 

(catedràtic de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona) i el secretari Eladi Homs (pedagog 

i membre de la Lliga Regionalista). 259 

Tots ells van arribar a l’acord que per tirar endavant el projecte abans calia 

elaborar una enquesta que servís per consultar entre diversos intel·lectuals quines 

havien de ser les principals característiques de les biblioteques: «Atenent la comanda de 

la Mancomunitat de Catalunya de formular un pla complet de biblioteques, llistat de 

llibres, organització de serveis, instal·lació material, etc., s’acorda en principi obrir 

una enquesta entre persones competents i demanar informació a fora, deixant per a 

després d’aquests treballs preliminars el prendre determinis sobre aquest afer.»260 

L’encarregat de recollir el resultat de les enquestes fou Eugeni d’Ors, vocal 

tècnic del Consell de Pedagogia nomenat el gener de 1915. D’acord amb els resultats 

obtinguts, d’Ors va elaborar un projecte que presentà a l’Assemblea del Consell 

d’Investigació Pedagògica, l’11 de febrer de 1915. En aquesta reunió, presidida per 
                                                           
259 AGDB. Sessions del Consell de Pedagogia. Acta XII del Consell d’Investigació Pedagògica, 6 de 
juliol de 1914. [En línia] http://media.diba.cat/diba/girafulls/arxiu/consell-investigacio-
pedagogica/defaultdiba.html (data de consulta: 2 de gener de 2015). 
260 Ibid, p. 3. 

http://media.diba.cat/diba/girafulls/arxiu/consell-investigacio-pedagogica/defaultdiba.html
http://media.diba.cat/diba/girafulls/arxiu/consell-investigacio-pedagogica/defaultdiba.html
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Enric Prat de la Riba i amb l’assistència del Josep Argell, Antoni Ferràn, Eugeni d’Ors, 

Francesc Galí i Eladi Homs, es va donar el vistiplau al projecte abans de ser presentat a 

l’Assemblea de la Mancomunitat.261  

El pla que dissenyà Xènius definí tots els aspectes que havien de caracteritzar les 

futures biblioteques populars. Com féu palès la bibliotecària Teresa Rovira, en un dels 

seus articles d’investigació, es tractava d’un projecte de cultura noucentista: «pensat per 

a convertir Catalunya en una nació culta, europea i civilitzada».262  

Certament, d’Ors realitzà una proposta moderna i ambiciosa, actualment, 

àmpliament coneguda mercès a les tesis doctorals realitzades per Teresa Mañà i Jordi 

Llobet.263 Seguint la mestrança d’ambdós investigadors, a continuació procuraré 

resumir breument les principals característiques del projecte. Com posà en relleu Teresa 

Mañà es tractava d’un informe: «dens, més aviat curt [...] que consta de tretze apartats 

sense numerar.»264 

En el primer d’aquests punts, es va establir que les biblioteques havien d’actuar, 

d’una banda, com a sales de lectura i, de l’altra, com a sucursals de la Biblioteca de 

Catalunya per tal de: «donar mitjans de coneixement a aquells que per la fatalitat de la 

seva situació es troben aparts d’una fruïció fàcil dels mateixos».265 Segonament, es va 

definir de forma detallada el públic al qual havia d’anar destinat aquell nou servei 

públic: «Al públic mitjà de la localitat [...] I a un altre públic més reduït sens dubte, 

però digne de gran interès, constituït pels homes de professió, de vocació o d’aficions 

intel·lectuals de la localitat per a proporcionar-li instruments de treball 

indispensables.»266 En tercer lloc, es va requerir la cooperació de les diputacions, dels 

municipis o d’altres entitats o particulars de cada localitat. A més, en cada ciutat 

s’hauria de formar un Patronat Local que hauria de vetllar pel bon funcionament del 

servei. 

Altrament, d’Ors estipulà que les biblioteques havien d’estar regides per unes 

mateixes normes i connectades entre elles en forma de xarxa; i que podien ser més grans 

o més petites en funció del nombre d’habitants de les poblacions que les sol·licitessin. 

Les més grans, anomenades «de primer grau», podrien fer adquisicions de llibres fins a 
                                                           
261 AGDB. Sessions del Consell de Pedagogia. Acte XVII, del Consell d’Investigació Pedagògica, 11 de 
febrer de 1915, p. 1. 
262 Teresa ROVIRA, «La Xarxa de Biblioteques Populars: dels orígens a la desfeta de 1939», Item, 
núm.14 (1994), p. 5-20.  
263 Teresa MAÑÀ, Les biblioteques populars... Jordi LLOBET, Lectura i biblioteques... 
264 Teresa MAÑÀ, Les biblioteques populars..., p. 64. 
265 AGDB. Lligall 3.735. Exp. 1, doc. 3, «Les biblioteques populars de la Mancomunitat», p.8-9. 
266 Ibid. 
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5.000 pessetes; les mitjanes, «de segon grau», fins a 3.000 pessetes; i les petites, «de 

tercer grau», fins a 1.000 pessetes. No obstant això, independentment de la categoria, 

totes havien de ser instal·lades en un edifici propi construït ex-novo. El local havia de 

ser independent, net, blanc, clar, decorat higiènicament i amb «econòmica 

coqueteria».267 

 Pel que fa a la distribució interior es va concretar que: «no caldrien grans 

dimensions però si una instal·lació neta i còmode.» 268  Endemés, cada biblioteca havia 

d’incloure: una oficina de direcció, una sala pública de lectura, una salsa especial de 

lectura per infants amb moblatge adequat; una salsa especial per a lectura de revistes i 

una sala annexa on poder realitzar exposicions, cursos i conferències.  

L’informe era tan detallat que fins i tot recomanava els símbols que havien de 

presidir cada biblioteca: «Sobre la seva porta, en el frontis del seu local, l’escut de 

Catalunya o de la Mancomunitat de Catalunya ha de lluir, i en les festes i dies cabdals, 

la bandera pàtria assenyalarà aquest lloc.»269  

En referència al fons bibliogràfic s’especificà que es donaria preferència a la 

compra d’obres en català, castellà i francès; tot i que no haurien de mancar mai 

diccionaris del nombre més gran de llengües possible. En aquest punt, també es deixà 

clar que no es podrien acceptar donacions de llibres, ja que es volia que totes les obres 

fossin escollits pel director de la xarxa, que hauria de procurar estar al dia de les 

novetats de la literatura internacional.  

 Finalment, respecte als serveis i al personal dels quals havia de disposar cada 

centre, es va considerar convenient catalogar els llibres segons el sistema Dewey, oferir 

servei de préstec i obrir tots els dies feiners: «d’ençà de l’hora de la posta de sol fins a 

les deu del vespre».270 En les biblioteques populars de primer i segon grau, el personal 

hauria de ser de dos empleats tècnics: un director i un auxiliar. Mentre que en les de 

primer grau podria reduir-se a una sola persona. A més, el personal hauria de ser, 

exclusivament femení i format a una Escola per a Bibliotecàries, que s’hauria d’instituir 

també aleshores. Un cop fora de l’Escola, les bibliotecàries haurien de seguir la seva 

formació, a través de cursos d’estiu o de trobades anuals.  

Amb totes aquestes mesures es pretenia aconseguir que les biblioteques populars 

no fossin tan sols magatzems de llibres ben ordenats a disposició del poble, com havia 
                                                           
267 Ibid. 
268 Teresa MAÑÀ, Les biblioteques populars… , p. 62 i següents. 
269 AGDB. Lligall 3.735. Exp. 1, doc. 3, «Les biblioteques populars de la Mancomunitat», p.10. 
270 Ibid. 
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succeït fins aleshores, sinó que esdevinguessin eines per a la transformació de la societat 

catalana. A què es referien, però, els dirigents de la Mancomunitat quan parlaven de 

transformació social? Doncs, sobretot a la reducció dels conflictes socials, o si més no a 

la disminució de les diferències entre classes socials.  

En aquest sentit, val la pena ressaltar que les biblioteques, igual que l’Institut 

d’Educació General, també foren instituïdes per afavorir la proliferació d’una societat 

exempta de conflictes. I és que, com explicà molt bé Albert Balcells, la formació 

higiènica cívica i moral de la població adulta fou una de les preocupacions constants 

d’Enric Prat de la Riba; la missió de les biblioteques, igual que la de l’Institut d’Estudis 

Generals fou: «una missió de difusió de l’educació física, de la higiene, de la prevenció 

de malalties, i alhora de formació moral, enfocada al civisme i a l’autoestima 

col·lectiva dels adults.»271 A més de culturitzar la població, els dirigents de la 

Mancomunitat aspiraven a reduir l’alta taxa d’alcoholisme, a acabar amb la ignorància i 

les supersticions entorn de la higiene i les malalties, així com a millorar la moralitat i el 

civisme del conjunt social català. 

Ara bé, cal fer notori que aquestes darreres inquietuds i objectius no eren 

exclusius dels regionalistes-noucentistes, sinó que foren compartits per intel·lectuals 

afins al republicanisme catalanista, com Carles Rahola, que considerà que les 

biblioteques havien de servir per a perfeccionar els coneixements i la cultura, però 

també per calmar a través de la lectura: «fervors i entusiasmes, propiciant el diàleg 

raonat, la discussió elevada i serena, i l’esperit de concòrdia, en lloc de la violència i la 

revolta».272 

De fet, com veurem a continuació el suport que els membres de la U.F.N.R 

donaren al projecte de biblioteques populars elaborat per d’Ors a l’Assemblea de la 

Mancomunitat, fou clau per tal que el projecte pogués aprovar-se i tirar endavant. 

 

 

 

 

 

                                                           
271 Albert BALCELLS, «Civisme i higiene. El programa d’educació ciutadana de la Mancomunitat de 
Catalunya, 1914-1923, Cercles, revista d’història cultural, núm. 12 (gener 2009), pp. 50. 
272 Carles RAHOLA, «Conferència pronunciada a la Biblioteca Popular d’Olot», 1933. Fragment citat a 
Narcís Jordi ARAGÓ, «De quan Carels Rahola anava a la biblioteca», Revista de Girona, núm. 112 
(2016), p. 112-113.  
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4.2. Esmenes i debat a l’Assemblea de la Mancomunitat  

  

 Per bé que el contingut de l’informe que elaborà d’Ors és molt conegut, fins avui 

encara no s’havia descrit ni analitzat el debat polític que es va generar a l’Assemblea de 

la Mancomunitat abans d’aprovar-lo. Una tasca necessària per a poder entendre la 

significació del projecte, les discrepàncies que va despertar, i els actors que li donaren 

suport; tal com es podrà comprovar a continuació. 

 Primerament, cal fer avinent que un cop el projecte d’Eugeni d’Ors fou aprovat 

pel Consell d’Investigació Pedagògica, s’envià a la Comissió de Biblioteques Populars 

per tal que l’estudiés, l’esmenés i el presentés a l’Assemblea de la Mancomunitat.  

Aquesta comissió fou presidida per Josep Puig i Cadafalch, i composta pels 

diputats Eduard Aunós (regionalista), Francesc Montanyà (liberal), Josep Gil Doria 

(liberal), Pere Lloret (republicà catalanista), Magí Isern (republicà catalanista), Josep 

Fortuny (conservador), Pacià Amiguet (liberal), Josep Irla (republicà catalanista), Lluís 

Isamat (regionalista), Iu Minoves (regionalista), Eduard Micó (republicà catalanista), 

Joaquim Borràs (conservador), Ramon Riu (republicà catalanista), Antoni Sansalvador 

(regionalista), Pius Cabañas (regionalista), Josep Mir (republicà catalanista) i Alexandre 

Bosch (liberal). 

 Les esmenes que es presentaren al projecte foren valorades per aquesta comissió 

i, posteriorment, posades a debat a l’Assemblea de la Mancomunitat el dia 27 de maig 

de 1914.  

La primera esmena que es va discutir fou la que presentaren els diputats Joaquim 

Coromina i Joaquim Solà i Morales, del partit carlí. Ambdós diputats, representants del 

districte de Girona i del d’Olot, respectivament, demanaren en nom de la seva formació 

que, abans d’aprovar el pla de biblioteques, es confeccionés i es fes públic el catàleg 

bibliogràfic que forniria cadascun dels centres, atès que si no s’especificaven els llibres 

que es pretenien difondre, no tenien prou informació per a votar a favor o en contra del 

projecte.273  

Convé recordar que els tradicionalistes ja s’havien oposat anteriorment a la 

modernització i a la difusió de determinats tipus de lectura. Des de finals de segle XIX 

diverses associacions catòliques, amb forts vincles amb el partit jaumí, s’havien 

encarregat de promoure i difondre repertoris de «Buenas lecturas» i de «Buena prensa», 

                                                           
273 AGDB. Actes de l’Assemblea de la Mancomunitat, 27 de maig de 1915, p. 157.  
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així com de condemnar les obres que no eren considerades «sanes» o «cristianes».274 

Per tant, és lògic que no volguessin aprovar la creació de biblioteques populars sense 

saber si els llibres que contindrien passarien el filtre de la censura eclesiàstica.  

La seva esmena, però, fou rebutjada per la Comissió de Biblioteques que 

argumentà que la proposta era presentada prematurament; ja que primer calia aprovar si 

es volien o no les biblioteques, i després ja tindrien temps de discutir sobre com havia 

de ser el seu fons bibliogràfic.  

Seguidament, es van debatre dues esmenes més, una signada pels diputats Rafael 

Ulled i Altemir, del partit republicà radical, i Santiago Estapé, de la U.F.N.R; i una altra 

feta conjuntament per Eduard Micó, republicà reformista, i Magí Isern, republicà 

catalanista. En la primera esmena, es va demanar que no es comencés el pla de 

biblioteques fins que estiguessin realitzats els projectes de construcció d’edificis 

escolars, el pla de carreteres i les obres hidràuliques.275 Mentre que en la segona, Eduard 

Micó i Magí Isern pretenien que s’afegís una base addicional al projecte per assegurar-

se que l’Assemblea seria l’òrgan que supervisés tots els passos de la creació de la xarxa, 

El seu objectiu era evitar que la Lliga Regionalista prengués totes les dedicions sobre 

aquell projecte de forma unilateral.  

 Davant aquestes dues proposicions de canvi, Josep Puig i Cadafalch manifestà 

que havia sigut acceptat l’esperit de l’esmena presentada per Eduard Micó i Magí Isern, 

i refusat el de la presentada per Rafael Ulled i Santiago Estapé. Aleshores, va prendre la 

paraula Estapé, per argumentar que era més urgent que la Mancomunitat definís les 

obres públiques començades i atengués l’ensenyament primari. A més, exposà que creia 

irrealitzable el projecte de biblioteques populars tal com es presentava perquè, segons el 

seu parer, la Mancomunitat de Catalunya no podria disposar dels recursos econòmics 

necessaris per a nodrir la forta partida del pressupost que caldria destinar-hi. Per això, 

proposà que s’ajornés el projecte abans que limitar-lo «amb migradeses».276 Així 

mateix, advertí que el preocupava el fet que no es poguessin atorgar biblioteques a tots 

els pobles, ja que això podia ser utilitzat com a estratègia electoral de la Lliga 

Regionalista, que podria donar biblioteques, de forma arbitrària, als municipis que li 

fossin més fidels. Per a acabar, i per a tots aquests motius, Santiago Estapé va suggerir 

que, en lloc de formar biblioteques noves, es destinés una quantitat més petita de diners 
                                                           
274 S. HIBBS LISSORGUES, «La prensa católica catalana desde 1868 a 1900», Anales de literatura 
Española, núm. 7 (1991), p. 99-119.  
275 AGDB. Actes de l’Assemblea de la Mancomunitat, 27 de maig de 1915, p. 158. 
276 AGDB. Actes de l’Assemblea de la Mancomunitat, 27 de maig de 1915, p. 183-184 
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a subvencionar les biblioteques que els municipis, les entitats públiques o els particulars 

ja havien impulsat anys enrere i que, segons tenia entès, funcionaven prou bé. 

 Puig i Cadafalch contestà a les seves paraules queixant-se pel fet que els partits 

d’extrema esquerra sempre contraposaven els interessos materials a tota obra de cultura. 

Així mateix, aprofità per pronunciar un discurs sobre els valors que pretenia promoure 

el govern de la Mancomunitat amb aquell projecte: 

 

«Cal afirmar la volença del nostre engrandiment integral. Sense un llevat 

d’espiritualitat, sense un contingut de cultura, la prosperitat material no assoliria mai 

l’eficàcia nostrada que tots volem. I en dir cultura, rebutgem el sentit Província que 

alguns voldrien imposar-nos. Som partidaris d’una cultura total, gradual, articulada. Per 

això creiem necessària la reorganització de la primera ensenyança però creiem que no 

podríem arribar-hi sense tenir bons professors; i per formar un bon professorat, calen les 

Institucions de Cultura Superior.»277 

 

 A continuació, Puig refusà que es pogués combatre el Projecte de Biblioteques 

Populars amb l’argument que tan sols es beneficiaria als pobles políticament afins a la 

Lliga Regionalista, ja que la cultura no era un bé que es pogués limitar. Per tant, encara 

que es concedís una biblioteca a una ciutat governada per a dirigents regionalistes, els 

pobles del voltant que no ho fossin també se’n podrien beneficiar.  

 Finalment, rebutjà la proposta d’Estapé d’aprofitar les biblioteques que ja existien 

en el territori català perquè considerava que anteriorment ja s’havia intentat dur a la 

pràctica aquella solució i mai havia funcionat. Puig recordà la trista formació de les 

«Biblioteques de Casinet» i el migrat servei de llibres que facilitava el Ministeri 

d’Instrucció Pública i explicà que les biblioteques populars de la Mancomunitat 

s’havien de crear de bell nou per oposar-se a la «grisor d’aquest rutinisme» i als «vicis 

tradicionals».278 Davant tals explicacions, Estapé declarà que les premisses de Puig i 

Cadafalch únicament podrien acceptar-se si, en lloc de fer referència a un organisme 

que havia d’actuar a Catalunya, es referís a un país de cultura enlairada com Alemanya, 

Bèlgica o Anglaterra. Però en el cas de Catalunya, on el nombre d’analfabets era tan 

gran, abans era necessari emprendre la reforma de l’ensenyança primària.  
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278 AGDB. Actes de l’Assemblea..., p.184. 
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 Aleshores, Rafael Ulled va afegir que ells no eren enemics de les biblioteques 

populars ni de les institucions de cultura superior i complementària, però opinaven que 

abans de fomentar la lectura calia ensenyar a llegir i que, per tant, abans d’inaugurar 

biblioteques calia instaurar escoles i facilitar la comunicació d’uns pobles amb els altres 

mitjançant la construcció de carreteres i camins.  

 Antoni Sansalvador, regionalista que també formava part de la Comissió de 

Biblioteques, els va contestar que si calia esperar que s’enllestissin tots els plans de 

carreteres i d’ensenyança primària per a establir les biblioteques, aquestes no serien mai 

una realitat. Finalment, Ulled, en veure que no podria convèncer els regionalistes i per 

demostrar que els seus arguments no eren presentats per a fer obstruccionisme, va retirar 

l’esmena que havia presentat juntament amb Estapé.279  

 Tot seguit, el diputat Albert Bastardas, de la U.F.N.R, va proposar que s’inclogués 

en el projecte la següent condició: «Al triar-se les localitats on s’instal·laran les 

Biblioteques Populars, es donarà preferència a les ciutats i viles que ofereixin un 

concurs econòmic que faciliti l’execució de l’anterior pla.»280 Puig i Cadafalch 

manifestà en nom de la Comissió que, en aquest cas, sí que s’acceptava l’esmena i que 

s’incorporaria en el dictamen.  

 Arribats a aquest punt, és obligat fer referència a la labor que va dur a terme 

Bastardas per tal que el sistema bibliotecari català fos una realitat. El que havia estat 

alcalde accidental de l’ajuntament de Barcelona entre 1908 i 1909, no únicament va 

cooperar aportant idees per a millorar el projecte d’una forma constructiva, sinó que féu 

campanya activa per tal que aquella iniciativa assolís el suport necessari. En aquest 

sentit, he pogut documentar a les pàgines de El Poble Català, que el 23 de maig de 

1915, en un míting que la U.F.N.R donà a Badalona, Bastardas parlà de la necessitat de 

contribuir al desenvolupament de «la riquesa pública» i «el patrimoni espiritual» de 

Catalunya mitjançant la creació de biblioteques populars. Així mateix, afirmà: «Cada 

ciutat ha de tenir una biblioteca popular, i esperem que gràcies a l’acció dels partits 

democràtics això ho tindran a no trigar gaire.»281 

 Tanmateix, no tots els republicans tenien la mateixa sensibilitat, tornant al debat 

de l’Assemblea, i en darrer terme, cal afegir que es llegí una altra proposta de canvi, 

realitzada per Eduard Micó i Busquets, republicà reformista, que plantejava que el 

                                                           
279 AGDB. Actes de l’Assemblea de la Mancomunitat, 27 de maig de 1915, p. 185.  
280 AGDB. Actes de l’Assemblea de la Mancomunitat, 27 de maig de 1915, p. 186. 
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121 
 

personal de les biblioteques populars pogués ser indistintament masculí o femení. 

Davant tal proposta, la comissió no va cedir, Puig i Cadafalch defensà la innovació que 

suposava que les bibliotecàries fossin exclusivament dones, atès que aquesta mesura 

pretenia encoratjar el sector femení de la societat a participar del món cultural i 

professional.282 

 Cal tenir en compte que, en aquella cronologia, gran part de l’opinió pública 

pensava que el treball professional era inadequat per a les dones. A Anglaterra i als 

Estats Units van tenir lloc debats similars.283 És més, el 1882, un dels impulsors del 

sistema de biblioteques populars, Henry Tedder, va pronunciar una conferència en una 

trobada de la Library Association que incloïa dubtes sobre les habilitats intel·lectuals 

femenines i que, a més, assenyalava que la seva presència podia arribar a distreure els 

lectors masculins. Altrament, argumentà que la disposició de les bibliotecàries a casar-

se i marxar tan aviat com trobessin marit les faria trencar el seu compromís i la 

possibilitat d’arribar a ser competents en la seva feina.284 Paral·lelament, Melvil Dewey 

justificà en un article titulat «Women in libraries: how they are handicapped?» que les 

bibliotecàries cobressin menys que els seus homòlegs masculins. Argumentava que la 

diferència no era una qüestió de discriminació sexista sinó el resultat de deficiències 

socials en el sistema educatiu femení que feia que les dones estiguessin menys 

preparades: «were therefore less deserving than their male counterparts».285  

 En el cas català, però, l’esmena de Micó fou rebutjada per majoria. Amb aquesta 

darrera intervenció es va tancar el debat sobre el projecte de biblioteques populars, amb 

la qual cosa l’Assemblea va ratificar els següents acords:  

1. La instauració de Biblioteques Populars a Catalunya s’efectuaria seguint un pla 

orgànic, que les dotaria d’un doble caràcter, d’una banda, serien dipòsits 

particulars de llibres i, de l’altra, de sucursals de la Biblioteca de Catalunya amb 

servei de préstec. 

2. En funció de la importància i densitat de població de les localitats a les quals 

fossin destinades, les biblioteques serien de primer, segon o tercer grau.  

                                                           
282 AGDB. Actes de l’Assemblea de la Mancomunitat, 27 de maig de 1915, p. 187. 
283 «Women Librarian’s», a Women in the professions: being the professional section of the International 
Congress of Women, Londres, Countess of Aberdeen ed., 1900, p. 211. 
284 Henry TEDDER, Librarianship as a Profession: A paper (1884), Whitefish, Kessinger Publishing 
LLC, 2010, p. 171.  
285 Melvil DEWEY: «Women in librares: how they are handicapped», Library Notes I (1886), p. 89-90. 
Citat a Dee GARRISON, Apostles of culture..., p. 275. 
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3.  Sempre que fos possible serien construïdes en petits edificis fets expressament 

amb una sala annexa, destinada a cursos, conferències i reunions de cultura. A 

més, el projecte arquitectònic dels centres hauria de ser aprovat prèviament pel 

Consell Permanent de la Mancomunitat.  

4. Per a l’adquisició de llibres es destinarien 5.000 pessetes a les biblioteques de 

primer grau, 3.000 en les de segon grau i 1.000 en les de tercer grau. 

5. Resultaria indispensable que aquestes biblioteques fossin dotades de personal 

tècnic competent. Aquest personal, que formaria part d’un cos regular, hauria de 

ser exclusivament femení i preparat en una Escola Especial de Bibliotecàries que 

s’inauguraria amb aquesta finalitat. Aquest centre hauria de complir les bases pel 

que fa a organització i funcionament que decidís el Consell Permanent. En les 

biblioteques de primer i segon grau el personal s’hauria de compondre d’una 

directora, d’una auxiliar i un subaltern; i en les de tercer grau podria limitar-se a 

una bibliotecària i un subaltern; el sou d’aquest personal no podria ser inferior a 

les 1.000 pessetes. 

6. Per materialitzar el projecte caldria acceptar la col·laboració de les diputacions, 

municipis, entitats i particulars, que estiguessin d’acord amb les normes 

establertes per tal que totes les biblioteques tinguessin caràcter oficial. 

7. Per escollir les localitats on s’instal·larien les biblioteques populars es donaria 

preferència a les ciutats, viles i pobles que oferissin un concurs econòmic que 

facilités l’execució del pla.  

 

 

4.3. Els municipis: «una constel·lació magnífica en la nit».286 

 

Un cop aprovat el pla de biblioteques es van definir les mesures que servirien 

per a tirar-lo endavant. Per tal de decidir on s’establirien i com es finançarien els nous 

equipaments, els dirigents catalans es van inspirar, clarament, en la fórmula plantejada 

per Andrew Carnegie. Aquest filantrop escocès proposà per als seus centres un model 

de despeses compatides amb els governs locals de cada zona. Per aquesta raó, va 

requerir que els municipis que volguessin un dels seus centres reunissin les següents 
                                                           
286XÈNIUS, «L’any s’acaba», La Veu de Catalunya, núm. 6.346, (29 de desembre de 1916), p. 1. En 
aquest article d’Ors definí les biblioteques com: «els punts lluminosos dels pobles amb Biblioteca. Valls, 
Olot, Sallent, Canet de Mar, Lleida, Pineda, Vendrell, Reus, Borges Blanques, Vic Figueres...Una 
constel·lació magnífica en la nit» 
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condicions: «demonstrate the need for a public library; provide the building site; 

annually provide ten per cent of the cost of the library's construction to support its 

operation; and, provide free service to all».287 

 Com reportà Teresa Mañà, el que Carnegie pretenia era que cada localitat es fes 

càrrec de proporcionar un solar per a construir l’edifici, que assumís un 10% del cost de 

construcció de la biblioteca i que proporcionés el servei de forma gratuïta a tothom. És a 

dir, unes condicions gairebé idèntiques a les fixades en l’informe tècnic que va elaborar 

el Consell d’Investigació Pedagògica per a obrir el concurs públic que havia de definir 

on s’establirien els diferents centres de lectura.288 

Els dirigents de la Mancomunitat no van perdre el temps. Si el 29 de maig de 

1915 l’Assemblea va aprovar les bases per a dur a terme el projecte, a principis de juny 

d’aquell mateix any el Consell Permanent va encarregar un informe tècnic al Consell 

d’Investigació Pedagògica per a organitzar un concurs entre les localitats catalanes que 

volguessin una biblioteca. 

Aquest informe va ser aprovat pel mateix Consell Permanent, el 29 de juliol de 

1915, només dos mesos després que sortís la primera resolució de l’Assemblea. Els 

acords finals que fixaren les bases del concurs van delimitar una data per a rebre les 

sol·licituds de les poblacions interessades: el 30 d’octubre de 1915. Així mateix, es va 

estipular que els tècnics de cultura de la Mancomunitat haurien de realitzar un informe 

sobre cada població que es presentés, per a poder decidir quines propostes s’havien 

d’acceptar i quines no i per quins motius. Un cop s’hagués realitzat aquesta selecció es 

va convenir que seria necessari raonar si a aquestes ciutats els pertocaven biblioteques 

de primer, de segon o de tercer grau.  

Seguidament, es va determinar que la resolució de tot aquest procés finalitzés el 

31 de desembre de 1915, amb l’objectiu de poder començar a construir les primeres 

biblioteques a finals de 1916.  

En cas que hi hagués propostes d’anàloga importància, es va puntualitzar que es 

procuraria escollir les que donessin una millor distribució territorial. Altrament, es va 

acordar que un cop s’obrissin els centres, es constituiria un patronat local designat pel 

Consell de la Mancomunitat de Catalunya, en el qual hi hauria de figurar almenys un 

representant de l’entitat o l’ajuntament que hagués fet la sol·licitud. Les funcions 

                                                           
287 Abigail VAN SLYCK, Free to All: Carnegie Libraries and American Culture, 1890-1920, Chicago, 
University Press, 1995. 
288 Teresa MAÑÀ, Les biblioteques populars…, p. 26 i següents. 
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d’aquest patronat es determinarien en cada cas per estipulació d’uns estatuts, que no 

podrien ser modificats sense aprovació del mateix Consell Permanent.  

Finalment, es precisà que les ofertes que fessin les poblacions complissin els 

següents requisits: oferir un terreny per a bastir-hi la biblioteca, pagar una subvenció 

anual d’un 10% del fons inicial que la Mancomunitat donava, o sigui una subvenció de 

500 pessetes per les de primer grau, de 300 per les de segon i de 100 per les de tercer. I 

assumir el servei material de llum, aigua, etc., que la instal·lació de la biblioteca 

necessités.289  

Aquesta inversió municipal, juntament amb l’establiment de patronats locals, 

havia de servir perquè els intel·lectuals i polítics d’àmbit local s’impliquessin en el 

projecte. Cal tenir present que el regeneracionisme, el moviment intel·lectual que 

pretenia reflexionar objectivament i científicament sobre les causes de la decadència 

d’Espanya com a nació, considerava que la modernització i la reforma de l’Estat havia 

de començar per l’àmbit local.  

Enric Prat de la Riba, ho expressà molt clarament amb motiu de les eleccions 

municipals de l’any 1905 a La Veu de Catalunya:  

 
«Tenir als ajuntaments és tenir a Catalunya. Renovar la vida de les corporacions 

municipals, deslliurar-les de l’esclavitud de la vella política, fer-hi arribar la 

primavera de la nostra renaixença que vivifica i fecunda i regenera, és renovar i 

deslliurar i fecundar tot Catalunya. Que dels municipis surten els diputats que 

legislen, i els municipis eduquen els homes de la raça per la vida pública. Per 

administrar i governar per a treballar profitosament en les superiors empreses 

col·lectives»290 

 

Des d’inicis de segle XX, intel·lectuals com Joan Vallès i Pujals ja havien 

advertit que alliberar els municipis del binomi caciquisme-centralisme i dotar-los de 

recursos fiscals propis i de determinats serveis culturals, era l’única forma de 

«regenerar» la vida política i social del país.291 Influïts pel municipalisme britànic, per a 

                                                           
289 AGDB. Lligall 3.735, exp. 1. Bases aprovades en la reunió del Consell Permanent de la Mancomunitat 
el 29 de juliol de 1915. 
290 Enric PRAT DE LA RIBA, «Les eleccions municipals», La Veu de Catalunya, núm. 2.368 (1 de 
novembre de 1905), p. 1. 
291 Òscar COSTA RUBIAL, L’imaginari imperial: el noucentisme català i la política internacional, 
Barcelona, Institut Cambó, 2002, p.105. 
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ells la reforma municipal era indispensable per a poder aconseguir l’adequació entre una 

política descentralitzada i una vida econòmica moderna.292 

  A pesar d’aquest ferm convenciment dels regionalistes-noucentistes d’actuar 

amb la col·laboració dels municipis, el report que féu el Consell Permanent de la 

Mancomunitat el novembre de 1915 sobre el sistema bibliotecari, posà en dubte que una 

proposta d’aquelles característiques pogués interessar als ajuntaments. Adduïren que les 

institucions locals podien mostrar-se poc receptives a col·laborar en un projecte en el 

qual havien d’assumir despeses i cedir un terreny, sense poder decidir sobre el seu 

contingut i el seu funcionament: 

 

«Les nostres biblioteques, que tindran un catàleg pre-establert, que s’hauran de 

construir en edificis aïllats, amb personal qualificat [...] troben precisament en 

aquestes limitacions i precaucions, la raó de la seva definitiva viabilitat, la força i 

substància que les haurà de fer demà profitoses. Més aquesta mateixa distinció i 

originalitat, que són la gràcia de la novella institució ¿No podrien convertir-se també, 

en un obstacle que allunyés o disminuís almenys, la concurrència de poblacions 

sol·licitants de biblioteques?»293 

 

 Tot amb tot, l’Assemblea de la Mancomunitat decidí tirar endavant el projecte 

tal com l’havien plantejat d’entrada, amb l’esperança que els municipis responguessin a 

la seva crida. Caldrà veure en els capítols que segueixen si tingueren èxit o per contra, 

van haver de fer mans i mànigues per tal d’atreure la participació de les poblacions en 

els concursos. 

 

 

4.4. Les biblioteques «Un raitx de llum en matèria administrativa».294 

 
«La idea era aquesta: demostrar primer la nostra força i la nostra 

competència, i si després de provar que podíem ésser, sense abdicar en res 

                                                           
292 Ferran SABATÉ CASELLAS, «Noucentisme: ciutat i salubritat. (Barcelona 1900-1929)», Gimbernat, 
núm. 48 (2007), pp. 39-47. 
293 AGDB. Llibre d’Actes del Consell Permanent, novembre 1915. 
294 «Notes polítiques», La Veu de l’Empordà, núm. 398 (1 de juny de 1912), p.1-2. Segons els 
regionalistes de l’Empordà el que necessitava Catalunya a inicis de segle XX eren institucions que fossin: 
«un raitx de llum en matèria administrativa, una veritable economia per la nació que prou ho necessita, 
per deixar d’una vegada el camí de la bancarrota i encaminar-se a llur regeneració i progrés moral i 
material» 
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de la nostra significació catalana, un factor de renovació política 

espanyola. [...] Nosaltres mostraríem que sense Catalunya a Espanya no es 

podia governar.»295 

Francesc Cambó. 

 

El projecte de biblioteques de la Mancomunitat, en ser dels primers a realitzar-

se, havia de donar exemple d’eficàcia i transparència, havia de ser un projecte clarament 

regeneracionista en tots els sentits, fins i tot en l’àmbit l’administratiu. En efecte, havia 

de servir per fer entendre a la societat que hi havia una forma ràpida i eficient de 

procedir, diferent de la de l’Estat Espanyol. Com expressà en un dels seus discursos en 

defensa de la Mancomunitat Tomàs Selva i Grifell,296 el nou govern català havia de 

plantejar un canvi en les formes de fer política: 
 

«Per Catalunya l’aprovació de les Mancomunitat és qüestió de vida, d’enfortiment. 

[...] Després de tants segles de centralisme, de congestió de la vida pública absorbida 

per la més depriment uniformitat, el projecte de Mancomunitat ve a iniciar un canvi, 

una virada en l’orientació general de la política espanyola, fins ara canalitzada per 

les corrents xorques d’una unitat mecànica, grisa, sense modalitats, ni matisos [...]. 

Amb el projecte de la Mancomunitat s’iniciarà la desintegració de moltes funcions de 

caràcter administratiu, fins ara absorbides per l’estat i exercides tard i malament.»297  

 

 En el fons, tant als dirigents del nou govern català, com als republicans 

nacionalistes els interessava posar fi a la burocràcia lenta i carregosa, que havia imperat 

fins aleshores. Per això, a l’hora d’establir les biblioteques, van voler fixar unes pautes 

clares i transparents, que serien explicades a tothom a través de la premsa i les 

publicacions oficials: La Veu de Catalunya, la revista d’Ací i d’Allà i la Crònica Oficial.  

Així mateix, i per tal d’escollir els llocs on s’establirien les biblioteques, qui en 

seria el personal, qui construiria els edificis, etc., es van obrir concursos públics amb 

                                                           
295 Francesc CAMBÓ, Memòries..., p. 252. 
296 Tomàs Selva i Grifell (Valls, 18?? ‒Valls, 2 de gener de 1961) era fill del notari de Valls, Josep Selva 
Font i de Catalina Grifell. Es va casar amb Maria Folch i Figuerola. L’any 1911 es llicencià en dret a la 
Universitat de Barcelona. Més endavant treballà com a funcionari al Banc de Valls. Políticament, formà 
part de les Joventuts Catalanistes de la seva ciutat, i seguidament de la Lliga Regionalista. Fou el director 
del setmanari Pàtria, editat i distribuït entre 1912 i 1925 a la comarca de l’Alt Camp. Font: «Tomàs Selva 
i Grifell», Juventud, núm. 937 (7 de gener de 1961), p. 5. Es pot consultar on-line a través del Portal de 
Premsa digitalitzada de la Generalitat de Catalunya. [En línia]: http://xacpremsa.cultura.gencat.cat (data 
de consulta: 3 de març del 2015) 
297 Tomàs SELVA I GRIFELL, «De les Mancomunitats», Pàtria de Valls, núm. 234 (5 de juliol de 1913) 
p. 3-4. 

http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/
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unes bases i condicions a complir molt clares i amb uns terminis que pretenien agilitzar 

la posada en marxa del projecte. En concordança, el funcionament i la metodologia 

interna de les biblioteques també havia de ser exemplar. No podia ser que el personal 

fos lent i ineficaç, com a la majoria de les biblioteques provincials o populars 

espanyoles, ni tampoc podien permetre que els lectors tinguessin dificultats per a poder 

consultar els llibres.  

Per tot això, aquell nou servei públic promogut per la Mancomunitat de 

Catalunya, van engendrar un tipus d’institució cultural molt més pròxima, racional i 

eficient, que les que havien conegut fins aleshores la majoria de ciutadans. Els «temples 

de cultura» que van instituir pretenien ser un exemple de democràcia, ciutadania, 

convivència, civisme i d’eficàcia; un adjectiu, aquest darrer, que es va utilitzar molt per 

a definir el projecte, tant en la premsa afí a la Lliga, com pel catalanisme republicà: 

«Una florida d’edificis escolars i biblioteques camparà eficaçment per Catalunya el 

tresor social de l’educació i la cultura contemporànies»298 

 

 

Img. 1. Portada de la revista Delit que emfasitza la rellevància de «l’eficàcia». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: «L’eficacia», Delit, núm. 71 (21 de juny de 1918), p.1. [En línia]: 

http://xacpremsa.cultura.gencat.cat (Data de consulta: 3 de març del 2015) 

                                                           
298 «L’emprèstit de la Mancomunitat», El Poble Català, núm. 3.684 (26 d’abril de 1915). p. 1. 

http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/
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Altrament, per assegurar-se que les bibliotecàries farien una bona tasca es va 

convenir que confeccionessin informes anuals, que haurien d’enviar al director de la 

xarxa per a explicar quines tasques havien realitzat. A més a més, haurien de dur al dia 

un llibre de registre, on haurien d’anotar el títol, la procedència, la data d’adquisició i el 

preu de tots els llibres que entressin a la biblioteca; un dietari, en el qual haurien 

d’anotar les activitats de gestió administrativa que realitzessin cada dia, les visites 

oficials que rebessin i altres observacions; i un llibre d’estadístiques d’ús, on haurien 

d’especificar els llibres llegits a la sala i els deixats en préstec. Aquestes estadístiques 

s’haurien d’enviar mensualment a la premsa i al Consell d’Investigació Pedagògica de 

la Mancomunitat.  

A més a més, cal tenir en compte que Jordi Rubió fou capaç de dur a cap 

diverses modificacions al projecte inicial, per a adaptar-lo a la realitat catalana i 

millorar-ne alguns aspectes. L’any 1920 va confeccionar un reglament nou que va 

establir dos punts claus de l’estructura del sistema de biblioteques: una direcció tècnica i 

una central de gestió, que va rebre el nom de Central de Biblioteques Populars.  

Les atribucions d’aquesta central eren la coordinació, la compra de llibres i 

material d’oficina, l’elaboració de catàlegs sistemàtics ideals que havien de servir 

d’orientació per a constituir el fons i l’organització de les reunions anuals de 

bibliotecàries. Qualsevol incidència que tingués lloc a les biblioteques havia de ser 

comunicada a la central, fins i tot calia demanar permís per arreglar una finestra o 

ampliar el mobiliari. Seria necessari justificar-ho tot, fins a l’últim detall.  

En definitiva, es va dissenyar un sistema que no «va deixar res a l’atzar»;299 per 

tal de demostrar que hi havia una forma d’administrar els béns públics més efectiva i 

més democràtica que la d’estat; caldrà comprovar en els pròxims capítols si a la pràctica 

aquest objectiu va assolir-se o si bé, els favoritismes i les arbitrarietats van aconseguir 

penetrar en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
299 Teresa MAÑÀ, Les biblioteques populars…, p.72. 
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4.5. L’Escola de bibliotecàries  

 

«Futures missioneres de l’obra de la civilitat de Catalunya... 

arribarem a formar un nucli femení veritablement selecte, una 

aristocràcia de la intel·ligència i la conducta.»300 

      Eugeni d’Ors, 1916. 

 

Tal com ha descrit Assumpció Estivill en la seva monografia sobre l’Escola de 

Bibliotecàries, poques setmanes després de convocar el concurs per a establir les 

primeres biblioteques populars, el 5 d’agost de 1915, el Consell Permanent de la 

Mancomunitat va aprovar el Pla d’organització de l’Escola Superior de 

Bibliotecàries.301 

Tot i que l’Estat Espanyol comptava amb un Cos d’Arxivers i Bibliotecaris, els 

dirigents de Mancomunitat de Catalunya no van voler comptar amb els seus serveis. Cal 

tenir en compte, en primer lloc, que aquest cos no gaudia de gaire prestigi. La mateixa 

premsa de Madrid criticava constantment el servei que prestaven els bibliotecaris, els 

sous excessius que cobraven i, fins i tot, la forma com se’ls atorgaven les places: «No se 

compran libros, los locales están cerrados a la hora que uno iría a leer; no se prestan 

los libros, pero el hilo del escalafón sigue, impávido, tejiendo esa red implacable de 

sueldos. En fin los ministros de Instrucción, generalmente personas sin cultura […], sin 

curiosidad intelectual y sin arranques ideales, se contentan con nombrar bibliotecarios 

interinos a sus paniaguados.»302 

 A més a més, i en segon lloc, als dirigents de la Mancomunitat els interessava 

formar un cos de funcionariat propi. Com explica en els seus estudis l’historiador David 

Martínez Fiol, en les bases de Manresa de 1892, ja es va plantejar la necessitat d’establir 

a Catalunya una administració autònoma amb un cos de funcionaris civils i militar 

propi, educat segons els valors i les tradicions catalanes i en català. Aquesta proposta no 

només havia de permetre harmonitzar les diferències socials i professionals en la 

                                                           
300 Arxiu de la Biblioteca Nacional de Catalunya. Capsa 500. Report sobre l’organització de l’Escola 
superior de bibliotecàries, 15 de gener de 1916.  
301 Assumpció ESTIVILL, L’Escola de Bibliotecàries… p.47 i següents. 
302 BIBLIÓFILO, «De enseñanza: Las bibliotecas», España, núm.138 (29 de novembre de 1917), p. 12. 
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convulsa Catalunya industrial sinó, també, potenciar en positiu la diversitat professional 

catalana.303  

Seguint aquest esperit, un dels principals objectius d’Enric Prat de la Riba fou 

que el funcionariat català assumís plenament els valors i preceptes del projecte 

catalanista-noucentista, és a dir: patriotisme, eficàcia i llengua catalana. Per tal d’assolir 

aquest anhel, en el cas del personal bibliotecari es va concebre la creació d’una nova 

institució: L’Escola Superior de Bibliotecàries, que s’havia d’encarregar de formar el 

personal amb el qual es dotaria la Xarxa de Biblioteques. 

 El projecte fou dissenyat pel Consell d’Investigació Pedagògica i aprovat, 

l’agost de 1915, per l’Assemblea de la Mancomunitat.304 En aquest informe Eugeni 

d’Ors va establir que les bibliotecàries havien de representar en els pobles on 

treballessin la màxima jerarquia intel·lectual i moral. Per aquest motiu, es va acordar 

que la formació que havien de rebre havia de ser tècnica, d’una banda, i humanística i 

cultural, per l’altra. Més concretament, les bibliotecàries havien de tenir coneixements 

sobre: la teoria del llibre, de la biblioteca i del seu servei; d’humanitats i disciplines 

culturals; de llengua, història i literatura; de geografia i ciència; i, sobretot, «en allò que 

feia referència a Catalunya». 305 Així mateix, i citant un dels paràgrafs més rellevant de 

l’informe, el que pretenien era crear una professió que ajudés a transformar la societat 

en el seu conjunt: «En la distribució de les assignatures de l’escola hem assenyalat les 

línies principals d’una educació selectíssima i patriòtica, armant la futura bibliotecària 

d’instruments de cultura fins ara reservats als molt escollits [...]. En estatuir, doncs, les 

normes per a la formació de bibliotecàries hem volgut proveir a la creació i propagació 

d’un tipus social que ajudés a l’obra de transformació de les condicions intel·lectuals 

de la nostra dona i també de la nostra societat en general.»306 

En referència a l’organització general de l’Escola, es va proposar que els estudis 

duressin 3 anys i que les noies només hi poguessin accedir, una vegada complerts els 17 

anys, mitjançant un examen selectiu d’ingrés. Per tal de poder accedir al primer examen 

es va obrir un concurs públic perquè les aspirants poguessin apuntar-s’hi. El termini 

màxim per enviar les sol·licituds fou el 15 d’octubre de 1915. Tal vegada per això, un 

dia abans, el 14 d’octubre de 1915, el Consell Permanent va elegir els membres del 
                                                           
303 David MARTÍNEZ FIOL, La sindicació dels funcionaris de la Generalitat de Catalunya (1931-1939). 
Tesi Doctoral dirigida per Enric Ucelay da Cal, Universitat Autònoma de Barcelona, 2007. 
304 Assumpció ESTIVILL, L’Escola de Bibliotecàries… p.47 i següents.  
305 «Escola de bibliotecàries», Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, núm. 2 (1915), p. 133.  
306 AGDB. Lligall 3735. Report del Consell Permanent a l’Assemblea de la Mancomunitat, novembre de 
1915. 
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Tribunal d’exàmens d’ingrés a l’Escola, el qual va quedar compost per: Eugeni d’Ors, 

Pompeu Fabra i Emili Ascensió, que haurien d’escollir les 10 millors aspirants per tal de 

conformar la primera promoció de bibliotecàries. D’altra banda, fou també en aquest 

moment quan es va decidir que les classes es farien a l’Edifici de la Universitat 

Industrial i quan es va detallar qui formaria part del professorat.307  

Els professors de l’Escola de bibliotecàries haurien de ser contractats amb un sou 

mínim, entenent que les classes que allí impartirien, suposarien únicament un 

complement a les seves respectives càtedres. El director de l’Escola seria Eugeni d’Ors i 

la secretària Maria Lois. La càtedra de bibliografia fou confiada a Jordi Rubió, director 

de la Biblioteca de Catalunya; la de llengua llatina a Lluís Segalà, professor de la 

Universitat de Barcelona; l’assignatura sobre teoria i història de la cultura la faria 

Eugeni d’Ors, secretari de l’Institut de Ciències; i la classe de desenrotllament històric 

de les Ciències físiques i naturals la faria Rafael Campalans, professor de Física de 

l’Escola Superior d’Agricultura. Tots amb la gratificació de 500 pessetes. Per a l’estudi 

de la gramàtica catalana les alumnes assistiren a la classe creada per a la Diputació de 

Barcelona, que realitzava Pompeu Fabra.308 El fet que les bibliotecàries haguessin 

d’aprendre català i utilitzar aquesta llengua en tots els informes i documents que 

realitzessin, tant per parlar amb l’administració com per atendre als usuaris, suposava un 

canvi important, ja que no era tan comú a l’època que les associacions o administracions 

utilitzessin el català en el seu dia a dia burocràtic. Cal tenir en compte que no fou fins a 

l’any 1916 que la Lliga en va demanar la seva oficialitat al Congrés. 309  

Un cop establertes totes les assignatures de l’escola, es van aprovar les despeses 

que suposaria mantenir tant la plantilla com l’Escola de Bibliotecàries en el seu conjunt 

en el capítol IV Partida 49 del pressupost de 1915. Ara bé, tot i les fermes conviccions 

de bastir un cos de funcionaris propi, en el report que presentà el Consell Permanent a 

l’Assemblea de la Mancomunitat el novembre de 1915, també s’exposaren certs dubtes 

sobre el seu èxit final, sobretot pel grau d’exigència i el criteri restrictiu que es va 

establir per tal d’acceptar les alumnes: «¿Tindríem la sort de veure l’Escola prou 

                                                           
307 Assumpció ESTIVILL, L’Escola de Bibliotecàries…, p. 70 i següents. 
308 Assumpció ESTIVILL, Qui era qui a l’Escola de Bibliotecàries, Barcelona, Universitat de Barcelona, 
2016, p. 13-25. 
309 Josep GRAU, La Lliga Regionalista i la llengua catalana 1901-1924, Barcelona, Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2006, p. 274-275. 
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nodrida d’aspirants al títol que oferim, o bé la duració de la carrera, junt amb la seva 

complexitat, es llanguiria i retrauria àdhuc els temperaments més coratjosos?»310 

Un altre dels dilemes que es va plantejar sobre el projecte va girar entorn del fet 

que el personal fos exclusivament femení. Diverses personalitats consideraren que les 

dones no serien capaces de dur a terme la tasca que se’ls volia encomanar. De fet, 

segons el que he pogut documentar, els objectius de fons pels quals es va plantejar que 

els professionals bibliotecaris fossin dones no van ser ni altruistes, ni molt menys 

feministes. En els informes interns que Eugeni d’Ors va presentar a la Mancomunitat de 

Catalunya va justificar que el personal havia de ser femení perquè suposaria menys cost 

per a les arques de la Mancomunitat i, en segona instància, perquè el caràcter amable i 

«atractívol» de les dones podia servir per atraure més lectors. Consideraven, com era 

habitual a l’època, que la retribució femenina tenia per objecte col·laborar en una 

economia domèstica, en la qual la principal aportació provenia del pare o de l’espòs, i 

que, per tant, podia ser més baixa.311  

Aquesta proposta d’Ors emulava el model bibliotecari anglosaxó, que també va 

prendre la decisió de contractar noies per raons més econòmiques que no pas de 

confiança en la professionalitat que podien arribar a assolir les dones. En ambdós casos 

es va seguir una estratègia semblant. Julia Taylor ho resumí molt bé: «If the decision to 

admit women was economically calculating, it still presented them with the opportunity 

to engage in a congenial from of the employment».312  

Tanmateix, no tot fou per interès econòmic, també hi havia interessos polítics que 

els portaren a prendre aquella decisió. D’una banda, alguns dirigents de la Lliga 

Regionalista van considerar que si donaven una empenta a l’emancipació laboral i 

cultural de la dona projectarien una imatge de modernitat a l’exterior. Per a ells era una 

manera més d’adaptar-se a l’Europa del futur, de dir que els catalans hi volien i hi 

podien tenir cabuda.313 Així mateix, els dirigents de la Mancomunitat van creure en el 

paper de les dones com a transmissores de valors i d’identitat; com expressaren en 

                                                           
310 AGDB. Report del Consell Permanent a l’Assemblea de la Mancomunitat, Barcelona, Impremta Casa 
de la Caritat, novembre 1915.  
311 Montse ARGENTE, Neus LORA i Marta PERPIÑÁN, «De com i per què biblioteca s’escriu en 
femení» Item, núm. 29 (2001) pp. 88-100. 
312 Julia TAYLOR, «Women and libraries» a Thomas KELLY, History of public libraries in Great 
Britain, 1845-1965, Londres, Library Association, 1973, p. 544. 
313 Teresa CARNERO, «Límites de la democratización e inclusión de las mujeres: las propuestas de las 
derechas a comienzos de los años veinte», a Ana AGUADO i Teresa ORTEGA (coord.) Feminismos y 
antifeminismos: culturas políticas e identidades de género en la España del siglo XX, València, 
Universitat de València, 2011, pp. 123- 144. 
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aquest article publicat en la revista d’Ací i d’Allà les dones podien ser un instrument 

molt valuós per a educar al poble català: «El govern de Catalunya, atent als drets de les 

dones avui reconeguts fins en la política de bona part d’Europa [...] i confiant en el 

valor educador que en podria transcendir, no han volgut només crear una nova 

professió estricta, sinó també un valuós instrument d’educació per al nostre poble».314 

Així doncs, a part de proporcionar un lloc de treball professional a les dones, el 

que es preveia era formar nous agents de catalanitat que ensenyessin la llengua, la 

cultura i les tradicions catalanes a tota la societat. Cal puntualitzar, però, que se’ls 

plantejava era una llibertat acotada dins uns límits molt marcats. Les polítiques 

educatives i professionals femenines que el catalanisme va promoure sota l’empara de la 

Mancomunitat van rebutjar el criteri aplicat a diversos països d’admissió d’estudiants 

femenines a les institucions generals de diferents graus d’ensenyament superior públic. 

En lloc d’això van optar per a crear carreres especials per a dones de perfil professional 

mitjà, les carreres de bibliotecària i infermera.  

Valdrà la pena veure en els pròxims capítols de quina manera es van adaptar les 

primeres professionals a la professió i com va ser valorada la seva tasca. Hi ha molts 

interrogants que caldria resoldre. Quina va ser la rellevància de les bibliotecàries a 

Catalunya? Es van convertir en un referent de la vida cultural? Van contribuir a 

l’emancipació de gènere? I a la catalanització de la població femenina? 

  

 

4.6. Temples de civilitat i cultura. 

 
 «Una gran Ciutat, plena, activa, normal, històrica i constantment 

renovellada alhora. Imagineu son lloc més cèntric, més vivent. ¿Veieu el 

quadro? En la gran plaça pública els grans edificis públics- columnates i 

escalinates drets i sòlids, severs i augustos, patinats gloriosament per la 

carícia de les edats.»315 

Eugeni d’Ors, 1906. 

 

Pel que fa a la construcció dels edificis s’agafà com a referència el model que 

implantà Adrew Carnegie. Aquest filantrop va voler que les seves biblioteques 

                                                           
314 Antoni CANONGE ALZINA, «L’Escola d’Infermeres», d’Ací i d’Allà, núm. 2 (febrer 1919), p. 148. 
315 Eugeni d’ORS, «Urbanitat», La Veu de Catalunya, núm. 2.537 (10 de maig de 1906), p. 2.  
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s’instal·lessin en un local propi, construït expressament per a l’ocasió, seguint la 

influència de l’arquitectura clàssica i mediterrània. 

Segons el punt de vista d’Ors, no es podien aprofitar vells edificis municipals, 

com es feia en el cas de les escoles, ni tampoc podia ser que la biblioteca compartís 

espai amb el casino, o el saló de ball. En un article que publicà el 9 de juliol de 1914 a 

La Veu de Catalunya va escriure: «En els pobles solem trobar avui un Casino 

relativament gran, el qual està annex a una biblioteca sempre petita i miserable; el 

Casino, ultra servir de punt de reunió, serveix per a altres fins, gens moralitzadors 

moltes vegades, i la Biblioteca, d’altra banda, inútil i generalment no concorreguda 

està totalment contaminada de l’ambient aquest.»316 

No obstant això, cal puntualitzar que a l’època no totes les biblioteques es 

trobaven en tan males condicions. Hi havia biblioteques que estaven en edificis força 

adequats. El Casino Menestral Figuerenc, per exemple, ocupava un local ben situat i, a 

més, amb totes les comoditats (fins i tot tenia jardí):  

 
«Es indudable que el local que hoy ocupa el casino reúne condiciones internas y 

externas las más apropiadas para hacerle recobrar nueva y poderosa vitalidad. 

Situado en la rambla, en el centro de la población y en una de las más espaciosas 

casas de la Ciudad, abunda en comodidades para todos los fines. Además del 

espacioso salón de baile que en él se acaba de construir, y que á las veces puede 

servir para conferencias públicas, y de los otros salones para tomar café, para 

reunirse y conversar los socios y para biblioteca, posee un magnifico jardín.»317  

 

 D’altra banda pel que fa a la decoració interior, la biblioteca del Casino 

Menestral Figuerense també va ser molt elogiada per la premsa quan el 1884 va fer una 

ampliació del saló que la contenia: 

 
«Hemos tenido ocasión de admirar este saloncito, que es realmente una maravilla [...] 

La Puerta que lo separa de los corredores del casino, toda ella de cristales labrados, 

lleva escritas las 3 máximas de Volney:318«consérvate, instrúyete, modérate». No 

podemos dejar de tributar un público y merecido aplauso a los Sres. Hernández y 

                                                           
316 Eugeni d’ORS, «Biblioteques Populars», La Veu de Catalunya, núm 5.421 (9 de juny 1914), p. 2.  
317 «Casino Figuerense», El Ampurdanés, núm. 443 (4 de juny de 1882), p. 1.  
318 El comte de Volney fou representant del tercer estat en els Estats Generals de 1789 ( ja que va rebutjar 
asseure’s entre els nobles). Així mateix, fou secretari de l’Assemblea Nacional Constituent el 1790, just 
després de la Revolució Francesa.  
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Marqués por las delicadas pinturas y especialmente al joven carpintero Esteban 

Juandó, que ha demostrado verdaderas dotes de artista, por las bellezas y primorosos 

detalles de trabajo que adornan la magnífica mesa de lectura que ocupa el centro del 

salón. (…) Igualmente son de admirar las soberbias lámparas de gas colocadas en la 

mesa de lectura y que iluminan todo el salón de una manera esplendente».319 

 

Malgrat l’existència d’aquests immobles en bones condicions, als dirigents de la 

Mancomunitat ja els va semblar bé que les biblioteques populars fossin construïdes en 

edificis nous fets per a l’ocasió, ja que d’aquesta forma aconseguirien donar molta 

visibilitat al projecte, i les podrien dotar d’un simbolisme propi.  

Les biblioteques construïdes a comarques havien de ser un element visual que 

els havia de servir per a fer publicitat de la seva obra cultural i dels valors del 

catalanisme polític en general. Aquells nous equipaments, que haurien de construir-se 

segons els cànons de l’arquitectura noucentista: ordre, mesura, serenitat i harmonia, 

havien de servir per a reafirmar els valors que els regionalistes volien projectar en la 

identitat cultural catalana.  

No ha de sobtar gens aquest afany per a construir edificis propis perquè com ha 

explicat Eric Hobsbawm en la seva obra sobre la invenció de les tradicions, la producció 

en massa de monuments i edificis públics era una de les innovacions principals, 

juntament amb la celebració de cerimònies públiques, que es van realitzar per tal de 

consolidar i cohesionar les identitats nacionals sorgides a finals de segle XIX. Així, per 

exemple, en el cas del nacionalisme alemany, els edificis i els monuments van ser la 

forma més visible d’establir una nova interpretació de la història d’Alemanya, ja que 

eren una fusió entre la tradició inventada romàntica del nacionalisme germànic d’abans 

de 1848 i el nou règim.320  

Per tal de decidir com havien de ser els dissenys arquitectònics, el març de 1915, 

l’Assemblea de la Mancomunitat va promoure un concurs per poder adjudicar el 

projecte a un arquitecte. Les bases de la convocatòria especificaven que havia de tractar-

se d’una petita biblioteca per a poder construir en diversos municipis de Catalunya. Un 

espai senzill i pràctic, dignificat per l’alçada de sostre i la llum.  

A aquest concurs, com explicà Mañà, hi van concórrer quatre arquitectes: Joan 

Bordàs, Adolf Florensa, Ramon Puig i Gairalt i Lluís Planes. El 8 de juliol d’aquell 
                                                           
319 «Casino Menestral Figuerense», El Ampurdanés, núm. 227 (28 de setembre de 1884), p. 1.  
320 Eric HOBSBAWM, «Tradicions massificadores. Europa. 1870- 1914», a L’invent de la tradició. 
Eumo, Barcelona, 1991, p. 256  
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mateix any el Consell de Pedagogia va començar a elaborar els informes tècnics que 

havien de valorar cadascuna de les propostes, les quals foren presentats al Consell 

Permanent el dia 27 de juliol de 1915. Els projectes de Joan Bordàs i Adolf Florensa, no 

van causar gaire bona impressió perquè, d’una banda, dividien la biblioteca en 

moltíssimes dependències, cosa que no permetia la vigilància de les sales amb el mínim 

personal i, d’altra banda, perquè s’apartaven molt de les dimensions que havien de tenir 

aquests edificis, que havien de ser més modestos. Ara bé, els esbossos de Puig i Gairalt i 

de Lluís Planes sí que va ser ben valorats, ja que l’aprofitament de les àrees era molt 

més racional i no s’excedien en dimensions.321 Per això, el Consell d’Investigació 

Pedagògica va recomanar que s’elegissin els dos últims, i que fos cada municipi que 

elegís el que volia per a la seva població. Així mateix, van concloure l’informe dient 

que seria difícil implantar un tipus de biblioteca que:  

 
«Dintre el preu forçat d’economia indispensable, i en un primer estudi, ofereixi aquest 

encert ideal que desitgem. Sols la repetició d’aquests edificis anirà formant el tipus de 

Biblioteca Popular, fent-lo cada vegada més nostre; o en l’endemig serà bo que els 

arquitectes designats per a executar un projecte apropin tant com els sigui possible la 

composició d’aquests amb les condicions del lloc, sistema de construcció, clima, etc, 

que ofereixin les localitats.»322 

 

Recapitulant, les biblioteques populars havien de ser en tots els aspectes, fins i 

tot pel que fa a la seva arquitectura, petits temples de cultura cívica. Des d’un bon 

començament d’Ors va voler que oferissin una imatge pròpia i digne, que trenqués amb 

els models del passat, poc atractius i seductors per al públic. A través de l’arquitectura 

de l’edifici el que volia era projectar uns valors, una forma de fer les coses «ben fetes» i, 

encara més enllà, una nova forma d’entendre la ciutat: higiènica, bella i eficaç.  

 

 

4.7. El fons. Difondre el saber amb seny i en català.  

  

«Heu’s-aquí la missió de les Biblioteques Populars difondre el 

saber amb seny: crear fonts de coneixements apartant-se d’aquells 

                                                           
321 Teresa MAÑÀ, Les biblioteques populars…, p. 132 i següents.  
322 AGDB. Informe del Consell Permanent, 27 de juliol de 1915. 
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exemples de sales de lectura on es recullen totes les publicacions 

gratuïtes i tots els llibres inútils [...] Les biblioteques populars 

seran respecte això d’una gran eficàcia, car en elles una 

consciència superior establirà una selecció de contingut.»323

  

 

Associació Protectora d’Ensenyança Catalana, 1915. 

 

La selecció del fons bibliogràfic de les biblioteques populars va ser una 

preocupació constant. La primera proposta que es féu en aquest sentit, la plantejà 

Francesc Montanyà en el projecte que va presentar a l’Assemblea de la Mancomunitat. 

Des del punt de vista d’aquest metge del partit liberal, els llibres havien de ser pràctics i 

servir per a moralitzar i higienitzar la societat. Una idea que també va defensar Eugeni 

d’Ors en l’informe que va elaborar pel Consell d’Investigació Pedagògica. Com s’ha 

vist, posteriorment, en el debat que va tenir lloc a l’Assemblea de la Mancomunitat, 

Albert Bastardas va plantejar que també era necessari que les biblioteques incloguessin 

obres d’entreteniment, ja que la lectura de novel·les podia ser una forma d’entrar i anar 

progressant de mica en mica, en el món de la cultura. 

Tot i això, Eugeni d’Ors ben aviat va deixar clar que no s’acceptaria qualsevol 

tipus de literatura; les biblioteques populars de la Mancomunitat tan sols es fornirien 

amb les millors obres. Com ell mateix va especificar, més endavant: «una consciència 

superior» hauria de fer una selecció dels continguts més adequats. Igual que en el cas 

francès, estudiat per Anne Marie Chartier i Jean Hébrard, es va voler un model de 

lectura instructiu (moral, cívic i intel·lectual).324 

Per entendre com es va plantejar la tria, s’ha de tenir present que per a la majoria 

d’intel·lectuals noucentistes de l’època la vida literària i científica de Catalunya s’havia 

de desenvolupar al marge de les lleis de l’oferta i la demanda. Com explicà en les seves 

investigacions Jordi Castellanos,325 els intel·lectuals noucentistes van decidir prescindir 

de les necessitats i les limitacions del públic, ja que no pensaven rebaixar el nivell 

                                                           
323 AGDB. Lligall G-492. Documentació de l’Associació Protectora d’Ensenyança Catalana «L’obra de 
les biblioteques populars», 1915.  
324 Anne Marie CHARTIER; Jean HÉBRARD, Discursos sobre la lectura (1880-1980), Barcelona, 
Gedisa, 1994, p. 579. 
325 Jordi CASTELLANOS, «El modernisme: la construcció d’una cultura nacional»a 1898: Entre la crisi 
d’identitats i la modernització. Actes del Congrés internacional celebrat a Barcelona els dies 20-24 
d’abril de 1998, vol II, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000, pp. 69-85 
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cultural de la seva oferta pel fet que la majoria de la població no tingués prou 

coneixements. Josep Carner, per exemple, va insistir constantment en els «perills de 

caure en l’aberració que l’art sigui condicionat pel seu públic.»326 

 I això mateix era el que pensava Eugeni d’Ors. Des del seu punt de vista, els 

llibres de les biblioteques de la Mancomunitat havien de servir per a contrarestar la 

influència dels llibres «poc adequats» que es podien trobar en les biblioteques de 

casinos, ateneus o centres obrers, els quals donaven pautes de comportament nocives 

per la societat: «Una petita biblioteca popular [...] ha d’ésser per prèvia definició 

educativa, i ho serà per allò que conté, com per allò que no conté. L’establiment de son 

catàleg no més ja és un acte pedagògic. Doncs en principi, res ha de contenir-se en ella 

que no sia voluntàriament escollit. No trobem la moralitat de l’exemple contrari en el 

cas de tantes inútils biblioteques de casino. Com coneixien, feta a l’etza de vaga-

llibertats.»327 

 Segons el seu criteri, no es podien deixar entrar a les biblioteques aquelles obres 

que no fossin considerades morals, educatives o que, simplement, no es 

corresponguessin amb la seva ideologia catalanista i conservadora. I el més interessant 

és que no s’amagava de voler exercir aquesta censura, tot el contrari; ho considerava un 

valor afegit i un dels objectius preeminents del projecte. De fet, en les biblioteques del 

món anglosaxó succeí quelcom semblant. Adrew Carnegie, per exemple, deixà per 

escrit que, des del seu punt de vista, les lectures havien de servir per a construir 

moralment i culturalment la personalitat dels homes i que, per això, no volia que a les 

seves biblioteques hi hagués obres que ell considerava «demagògiques», com les dels 

autors socialistes i anarquistes:  

 
«These times when heartless demagogues try to array labour against capital, when 

Georgism, Socialism and Anarchism excite the minds of the masses and threaten to 

shake the world in its foundations of religion, law and order, it would be only if the 

library could educate the masses “to good judgement and moral principles”. It was 

absolutely necessary that the workers learn to discriminate between their own real 

interests and such sham reforms as are brought before them by so-called labour 

                                                           
326 Josep CARNER, La dignitat literària, dins el reialme de la poesia. Barcelona, Edicions 62, 1986, 
pp.122-132. 
327 Eugeni d’ORS, «Biblioteques Populars», La Veu de Catalunya, (9 de juliol de 1914), p. 2. 
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leaders. The fortunes of the nation depend largely upon the intelligence of the 

labouring classes... for they control the ballot.»328 

 

Per això, la figura de Carnegie també fou qüestionada més endavant, com es pot 

comprovar a la vinyeta que segueix, tant pel seu paternalisme, com perquè tan sols va 

promoure institucions d’alta cultura, sense acompanyar-les d’altres accions en l’àmbit 

educatiu i social, que realment servissin per a millorar la vida de les classes populars a 

curt termini. 

 

Img. 2. Vinyeta crítica amb la filantropia paternalista de Carnegie: que invertia en 
obres d’alta cultura i poc en l’àmbit social i l’educació autènticament popular 

 

 
 

Font: J. S. PUGHE, «An Object Leson», 19 de juny de 1901. [En línia]: 
http://www.lookandlearn.com/history-images/XC2010651438/An-object-

lesson?img=26&search=Andrew+Carnegie&bool=phrase (Data de consulta: 15 de febrer de 
2014).329  

 

 

Tornant al cas català, cal fer avinent que la concepció paternalista i utilitarista de 

la lectura d’Ors, fou acceptada pel Consell Permanent de la Mancomunitat, que va 

encarregar al Consell d’Investigació Pedagògica la formació d’un catàleg tipus per a 

l’adquisició d’obres a fi que: «en els límits modestos, i en el nivell proporcionat al 

públic a què es destinaven les biblioteques, s’integrés un quadre de tots els 
                                                           
328 Dee GARRISON, Apostles of culture. The public librarian an American Society, Nova York, 
Macmillan Information, 1979, p. 44.  
329 Transcripció del text: «Schwab (to Carnegie) This is the school most people must go to, and the one 
that has always turned out the biggest men. That other school is for the few and is already turning out too 
many doctors, ministers, lawyers and clerks. Don't you think we ought to improve conditions in our 
school rather than in that other one?» 

http://www.lookandlearn.com/history-images/XC2010651438/An-object-lesson?img=26&search=Andrew+Carnegie&bool=phrase
http://www.lookandlearn.com/history-images/XC2010651438/An-object-lesson?img=26&search=Andrew+Carnegie&bool=phrase
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coneixements humans.» En sintonia amb aquests postulats, els diputats del Consell 

Permanent van establir que el catàleg s’hauria de basar en dos criteris bàsics per a 

realitzar la selecció. D’una banda, els documents havien de ser prioritàriament en català; 

segonament, en castellà i, en cas que no existissin obres en cap d’aquestes dues 

llengües, en francès. I, d’altra banda, el fons havia d’evitar llibres que continguessin 

«errors», ja que el públic a qui havien d’anar dirigits era diferent de l’usuari d’una 

biblioteca de recerca. Cal tenir en compte que a l’època, l’expressió: «llibres amb 

errors» solia fer referència als llibres de continguts anarquistes, socialistes o 

comunistes. Si més no, la premsa afí al catolicisme social, com la revista Catalunya 

Social, va utilitzar aquest mateix terme per referir-se a la literatura anarquista que 

combatia la família, posava en dubte les autoritats i la pàtria, negava l’existència de Déu 

o combatia l’acció benefactora del cristianisme, tal com es pot comprovar en el següent 

fragment d’un dels seus articles: «Es comença a vegades a obrir un llibre dolent per 

curiositat, i quan voleu deixar-lo no podeu perquè l’error té per a molta gent una 

fascinació irresistible. Els llibres dolents, doncs, no deuen fullejar-se ni per curiositat. 

Són molts els obrers que es creuen cultes perquè han llegit totes les obres infectes que 

ha produït la literatura anarquista.» 330 

Finalment, el Consell de la Mancomunitat, també va fer altres recomanacions 

per tal d’anar renovant el catàleg de forma periòdica: la consulta de publicacions que 

ressenyaven novetats i la utilitat de deixar-se aconsellar per especialistes. 331 No obstant 

això no va prioritzar cap matèria ni tampoc va fer cap recomanació de llibres concrets. 

Aquesta tasca es deixà pel director de la Xarxa de Biblioteques, primer Eugeni d’Ors i, 

posteriorment, Jordi Rubió. 

Pel que fa a la priorització del català, s’ha de tenir en compte que per als 

dirigents de la Mancomunitat de Catalunya estendre el correcte ús de la llengua era una 

de les taques que calia assolir per a civilitzar el «món rural».332 Aquest fet resulta 

rellevant, ja que segons Jordi Castellanos: «la identitat nacional té la seva demostració 

en la presència pública de la llengua i la literatura com a articuladores de la cultura i, 

sobretot, com a expressió de la nacionalitat.»333  

                                                           
330 J.C., «Els llibres dolents», Catalunya Social, núm. 5 (28 de maig de 1921), p. 11.  
331 AGDB, Llibre d’ Actes del Consell Permanent de la Mancomunitat, 1915.  
332 A les escoles de la Mancomunitat es va introduir el català com a llengua vehicular, però tan sols se’n 
va poder obrir quatre.  
333 Jordi CASTELLANOS, «El modernisme: la construcció d’una cultura nacional» a 1898: Entre la crisi 
d’identitats i la modernització. Actes del Congrés internacional celebrat a Barcelona els dies 20-24 
d’abril de 1998, vol II, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000, pp. 69-85. 
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En referència a la selecció de continguts «sense errors», cal fer avinent que era 

una mostra clara de l’interès de les classes dirigents, que en part representava la Lliga 

Regionalista, per assegurar una determinada difusió d’idees i de coneixement; un intent 

de difondre pautes de conducta en pro de la nacionalització i de la civilitat dels catalans. 

Els dirigents de la Lliga van estar d’acord amb els noucentistes en el fet que no 

qualsevol tipus de coneixement era vàlid, com tampoc no era vàlida la vulgarització de 

la literatura, la ciència o el llenguatge. De fet, tots ells estaven influïts per l’anomenada 

«teoria de les elits», que havien posat de moda en aquells anys pensadors com Matthew 

Arnold o Romain Rolland. Aquests intel·lectuals havien teoritzat que per a preservar les 

normes d’excel·lència en una societat de masses calia que existís una elit que no es 

deixés contaminar per les influències populars, amb l’esperança que les seves normes 

acabarien conduint la humanitat a un port millor.334  

En resum, la tria de llibres de les biblioteques populars es va dissenyar per tal de 

difondre «el saber amb seny» i en català. Amb aquesta tria, d’Ors va plantejar el que per 

a ell havien de ser les bases de la política de lectura pública a Catalunya. Una política 

que havia de marginar o obviar els llibres procedents de cultures polítiques i ideologies 

que eren contràries a la de la Lliga Regionalista: el republicanisme lerrouxista, 

l’anarquisme, el marxisme i el laïcisme. I que, d’altra banda, havia de ser eminentment 

elitista, no es podrien acceptar donacions, ni llibres de baixa categoria intel·lectual o 

moral.  

 Les pautes eren tan estrictes que, fins i tot, van generar dubtes entre alguns 

polítics regionalistes. El 17 de novembre de 1915, en el report que va confeccionar el 

Consell Permanent a l’Assemblea de la Mancomunitat es van exposar certes inquietuds 

sobre aquesta manera de procedir: «No és un projecte sense risc, l’execució no serà 

còmode i fàcil, ni l’acceptació serà segura. El pla de biblioteques populars, tal com ens 

el posareu a les mans, és més aviat fruit de selecció: experiència a fer, també damunt la 

col·lectivitat més sempre a condició que la col·lectivitat aprengui a emmotllar-se, 

ductilitzant-se, a tota una gamma de requisits i condicions que l’han d’obligar a civil 

disciplina.»335 

Malgrat aquest avís, d’Ors va seguir amb el seu pla, i, tal com va constatar en la 

seva tesi doctoral Jordi Llobet va dotar les biblioteques d’un fons bibliogràfic que 
                                                           
334 George MOSSE, La cultura europea del siglo XIX, Barcelona, Ariel, 1997, p. 158.  
335 AGDB. Report del Consell Permanent a l’Assemblea de la Mancomunitat, Barcelona, Casa de la 
Caritat, 17 de novembre de 1915. El report conté un resum del que es va parlar en el Consell Permanent 
però no especifica qui va pronunciar, concretament aquestes paraules.  
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estigué al servei polític de la Lliga Regionalista: «D’Ors va assumir de forma decidida 

els reptes essencials marcats pel noucentisme i per la Lliga Regionalista: enfortir el 

procés de construcció de la identitat nacional, estendre l’ensenyament tècnic i 

professional indispensable per tal d’assegurar l’avenç econòmic del país i preservar 

l’ordre social a través d’una tasca d’educació civil i cultural.»336 

El Pantarca va seleccionar els clàssics de la literatura catalana: Jacint Verdaguer, 

Ramon Llull, Bernat Metge i Ausiàs March; encara que també va incorporar escriptors 

contemporanis com: Narcís Oller, Josep Maria de Sagarra, Dolors Monserdà, Miquel 

Costa Llobera i d’altres referents del catalanisme més conservador. Més endavant, en 

l’etapa de Jordi Rubió com a director de la Xarxa de Biblioteques, el fons es va 

engrandir acceptant també obres d’autors catalanistes més progressistes com: Joan 

Maragall, Apel·les Mestres, Àngel Guimerà, Santiago Rusiñol, Gabriel Alomar i Josep 

Pous i Pagès.  

D’altra banda, en la secció de ciències socials va donar preferència als llibres 

sobre història i geografia catalana, amb obres significatives com la Història de la 

guerra dels segadors de Francisco Manuel de Melo o Història de la nació catalana de 

Prat de la Riba. A més, i de mica en mica, es van anar incorporant obres clarament 

polítiques com La Nacionalitat Catalana de Prat de la Riba, L’obra realitzada de la 

Mancomunitat o El pensamiento catalán ante el conflicto europeo. És a dir, llibres que 

clarament difonien els valors del catalanisme conservador de la Lliga Regionalista. En 

època de Rubió aquesta secció s’amplià amb obres de Domènec Martí i Julià, Bofill i 

Mates, Durant i Ventosa, Narcís Verdaguer i Antoni Rovira i Virgili. A més, les 

biblioteques també van contenir obres que de forma indirecta també feien apologia dels 

valors d’autodeterminació com: «La Nueva Libertad», de Woodrow Wolson; «Leyes 

científicas del desarrollo de las naciones», de Walter Bagehot; o bé «El gobierno de la 

Ciudad y sus problemas».337  

Per contra, a les prestatgeries de la majoria de biblioteques populars hi mancaren 

autors tan rellevants per la ideologia catalanista com Valentí Almirall o Francesc Pi i 

Margall, així com autors de literatura catalana com Josep Maria Folch i Torres, 

Prudenci Bertrana, Serafí Pitarra o Santiago Valentí Camp. 

Així doncs, analitzant tant els llibres seleccionats com els absents, es pot 

afirmar, clarament, que amb la selecció del fons bibliogràfic la intenció de la Lliga 

                                                           
336 Jordi LLOBET, Lectura i biblioteques..., p. 373.  
337 Jordi LLOBET, Lectura i biblioteques..., p. 202. 
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Regionalista era fomentar un tipus d’identitat catalana, vinculada als valors 

conservadors i, per tant, desvinculada de la catalanitat més popular i d’esquerres. En 

aquest sentit, per tant, la política bibliotecària de la Mancomunitat, fou, a principis de 

segle XX, un instrument de poder simbòlic en mans d’una classe dirigent preocupada 

per assegurar els mitjans del seu domini social, a través d’exercir un monopoli sobre la 

informació i sobre les lectures. En definitiva, de la mateixa manera, que Stéphanne 

Michonneau va demostrar que la memòria i el passat nacional, que es va construir a 

inicis de segle XX, va estar monopolitzada pel noucentisme, també es pot afirmar que la 

política bibliotecària de la Mancomunitat fou clarament partidista.338 

Pel que fa al foment de la pau social, es va fer una selecció molt curosa de totes 

les obres, fins i tot de les novel·les. De fet, els dirigents de la Xarxa de biblioteques, van 

aconseguir que la majoria de la literatura seleccionada fomentés els valors familiars i 

tradicionals. No hi havia lloc per les infidelitats d’Anna Karenina o la crítica social de 

les obres d’autors com Víctor Hugo. L’amor a la seguretat, a l’ordre i a la calma era 

l’eix principal del comportament de la majoria dels personatges. A més, els que 

manifestaven iniciativa o comportaments rebels, gairebé sempre acabaven essent els 

perdedors del relat. Ara bé, també és veritat que, quan Jordi Rubió va passar a ser el 

director de la Xarxa, la censura deixà de ser tan estricte. Rubió també deixà entrar 

autors anteriorment prohibits pel grau alt de sàtira i crítica social de les seves novel·les, 

com Molière, Victor Hugo, Honoré Balzac, Gustave Flaubert, els germans Goncourt, 

George Sand i Maurice Maeterlinck. No obstant això, Rubió continuà deixant fora a 

Zola, Alexandre Dumas i Guy de Maupassant entre altres.339 

 D’altra banda, es va intentar influir socialment sobre la població, amb la creació 

de tres seccions que, clarament, pretenien moralitzar la societat. La secció «d’educació 

cívica i normes de conducta», la secció de «sociologia, filosofia i política»; i la secció 

de «cultura femenina». La primera contenia llibres que donaven consells sobre com 

comportar-se en públic, com per exemple: La educación del ciudadano, de Joan Palau 

Vera; Cómo debo comportarme en sociedad, de Dr. Fanny; Compendi de l’educació 

civil, contra el joc i el pacte amb el joc, de Ramon Rucabado; El catecisme de la 

ciudadania, de Frederic Rahola o La educación moral y cívica, de la condesa de 

Zamoyska. És a dir, obres que recollien la ideologia del reformisme social, que 

pretenien transmetre la idea que l’Estat era un gran tutor, garant el benestar dels 

                                                           
338 Stéphanne MICHONNEAU, Barcelona, identitat i memòria, Eumo, Barcelona, 2002.  
339 Jordi LLOBET, Lectura i biblioteques..., p.267. 
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ciutadans i que, per això, a canvi, ells havien de mantenir un comportament exemplar, 

que suposava apartar-se del joc, de l’alcoholisme, els espectacles indecorosos i, 

evidentment, dels desordres organitzats per comunistes i anarquistes. 

Paral·lelament, la segona secció, la de sociologia, filosofia i política, pretenia 

aconseguir esvair les idees més revolucionàries de la societat, gràcies a la tria de 

pensadors afins a la ideologia noucentista com Thomas Carlyle,340 Ralph Waldo 

Emerson341, John Stuart Mill,342 els pensadors pragmàtics: William James, Dewey, 

Pierce, Royce; el pare de la sociologia, Herbert Spencer i pensadors catalans 

conservadors com: Jaume Balmes o Torres i Bages. Amb el temps, en època de Jordi 

Rubió, entraren a les biblioteques autors més progressistes com: Spinoza, Kant, Hegel, 

Simmel. Tot i que continuaren quedant fora : Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Piot’r A. 

Kropotkin, Anselmo Lorenzo, Richard Wagner, Vicente Blasco Ibáñez o Serafí Pitarra, 

entre alres.  

Pel que fa a les revistes i els periòdics, també, hi hagué absències destacables 

que no foren incorporades en el fons com: La campana de Gràcia (1870-1934), 

L’esquetlla de la Torratxa (1879-1939) o En Patufet (1904-1938). Les dues primeres 

destacaven per ser els setmanaris satírics més populars de tendència republicana i 

anticlerical de Catalunya amb uns tiratges de 30.000 i 22.000 exemplars, l’any 1903. 

Mentre que la tercera, segons dades aportades per Jordi Castellanos, fou el setmanari en 

llegua catalana amb més tirada de la història, amb 65.000 exemplars i 325.000 lectors 

setmanals.343 Així mateix, mancaren títols de periòdics molt rellevants de l’època, arran 

de la seva tendència política o ideològica, com La Vanguardia, un dels periòdics amb 

més tiratge de l’època que restà exclòs per la seva ideologia monàrquica conservadora; 

La Solidaridad Obrera (òrgan de la CNT Catalana, que tirava uns 4.000 exemplars 

diaris) i Tierra y Libertad (setmanari anarquista barceloní que distribuïa uns 30.000 

exemplars al conjunt de l’Estat).  

                                                           
340 Thomas Carlyle va escriure una història sobre la Revolució Francesa de 1837 on argumentà que tan 
sols els «individus dinàmics» podien dominar els esdeveniments i dirigir de manera efectiva les energies 
espirituals de la població. Sorgeix així el que ell anomenà figura de «l’heroi», un concepte que va 
desenvolupar de manera més amplia en el seu llibre: On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in 
History. I que coincideix força bé amb la «teoria de les elits», en la qual es basava el noucentisme.  
341Ralph Waldo Emerson fou el pare del transcendentalisme, un corrent liberal que creia en la capacitat de 
la consciència individual, potenciava els valors del jo i de l’individu.  
342 Jonh Stuart Mill fou el pare de l’utilitarisme, un corrent que es basava en la següent premissa: «La 
meva llibertat acaba on comença la dels altres». 
343 Jordi CASTELLANOS, En Patufet, cent anys: la revista i el seu impacte, Barcelona, Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat, 2004. 

http://books.google.cat/books?id=Ja5lf-tv8sgC&pg=PA80&dq=Ramon+Folch+i+Camarasa+1973+patufet&hl=ca&sa=X&ei=8yO3UrjWNeO70QWypYGoDw&ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&q=Ramon%20Folch%20i%20Camarasa%201973%20patufet&f=false
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Els únics periòdics que foren permesos foren: La Publicidad, editat a Barcelona, 

d’ideologia republicana-catalanista (1878-1922); El Sol: diario independiente, editat a 

Madrid, d’ideologia liberal (1917-1939); i La Veu de Catalunya, editat a Barcelona, 

d’ideologia catalanista-conservadora (1899-1936). A més, cada biblioteca oferia també 

publicacions periòdiques locals, a Canet de Mar: La Costa de Llevant, a Olot, Vida 

Olotina, a Sallent: periòdic de Vich, a Valls: La Crònica de Valls i Pàtria. 

 Aquesta línia que marcà Eugeni d’Ors l’any 1915 va perdurar al llarg del temps, 

ja que tot i que Jordi Rubió fou més flexible, l’any 1927 tornà a expressar el 

convenciment que la cultura no havia d’emmotllar-se a les necessitats de la societat: 

 

«Una biblioteca es un instrumento de cultura y poca o ninguna eficacia tendrá el maestro 

que anduviera a remolque de sus discípulos. El paladar más estragado por la lectura sin 

tasa de novelas acabara por alternarlas muy gustoso con los libros de viajes y 

exploraciones geográficas, por ejemplo. Y si no es así y se pierde un lector, tampoco no 

ha de preocuparnos demasiado. Al fin y al cabo, no es una medida de cantidad, sino de 

calidad la que sirve de exponente a la eficacia de la biblioteca.»344 

 

Per bé que Jordi Rubió va detectar que, pels interessos de la majoria de la 

població, faltaven obres elementals de mecànica, electricitat, dibuix industrial i treball 

de la fusta i dels metalls, i que de mica en mica va anar incorporant nous autors i noves 

matèries en el fons bibliogràfic, hi va haver unes línies vermelles que no van començar 

a traspassar-se fins a època de la II República. Igual que en època d’Eugeni d’Ors, la 

Direcció Tècnica encapçalada per Jordi Rubió tampoc no considerà que fossin adequats 

els textos crítics amb la religió, les obres sobre moviments social-revolucionaris, 

l’esperanto i els diccionaris de les llengües més llunyanes, com el rus. Així mateix, 

tampoc no va incloure res sobre sexualitat i ginecologia, ni obres literàries que no fossin 

europees o anglosaxones. Un tipus de temàtiques que, d’altra banda, sí que es podien 

trobar en biblioteques de la majoria d’ateneus republicans, com el Casino Menestral de 

Figueres, o la biblioteca Arús de Barcelona, que tenia llibres d’ateisme, religions altres 

que el cristianisme, socialisme, divorci, sindicalisme, dietètica i fins i tot sexualitat.345 

                                                           
344Jordi RUBIÓ, «Notas preliminares», Anuario de las Bibliotecas Populares 1927, Barcelona, Dirección 
Técnica de Bibliotecas. Barcelona, Diputación Provincial de Barcelona, 1928, p. 6. 
345 David DOMÈNECH, «Alma Libertas. Aproximació històrica a la Biblioteca Arús», a Montserrat 
COMAS GÜELL i Víctor OLIVA (coords.), Llums i ombres. 6 biblioteques singulars a la Catalunya 
Contemporània, Vilanova i la Geltrú: Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer, 2011, p. 116-
144. 
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Per aquest motiu es van rebutjar moltes obres que foren demandes pels mateixos 

usuaris de les biblioteques. De la biblioteca de Figueres, concretament, es va desestimar 

autors considerats massa revolucionaris com: Tolstoi, Emile Zola, Josep o Gorki. En 

aquesta línia, a Canet de Mar es va declinar la incorporació de les obres d’Emilio 

Salgari,346 ja que segons el criteri de la Mancomunitat no es tractava d’una obra de 

«reconegut mèrit literari».347 Evidentment, el mateix succeí a Olot amb diverses obres 

d’autors progressistes, però fins i tot també amb la revista francesa Pèle-mèle, una 

revista humorística, que combinava vinyetes amb històries satíriques, «massa vulgars», 

segons el parer del director de la xarxa, per incloure la publicació en el catàleg.348. 

Finalment, a Valls no hi deixaren entrar les obres de George Sorel, Attilio Bruschetti, ni 

tampoc el setmanari El Fructidor, editat per la federació de Tarragona de la CNT. 

 En resum, tant Eugeni d’Ors com Jordi Rubió, van excloure de les biblioteques 

les qüestions i els autors centrals del pensament progressista com el laïcisme, 

l’emancipació social, el feminisme o la higiene sexual. No fou fins a la proclamació de 

la II República, que la Generalitat governada per ERC va començar a capgirar a aquesta 

situació, promovent l’entrada d’autors de totes les ideologies. 

 

4.8. Els usuaris anhelats 

«El dinero sembrado en libros se recoge en obreros más hábiles, en 

comerciantes mejor informados, en sabios al corriente de lo que otros 

sabios han hecho, en un público inmenso, ávido de civilización.»349 

  Eugène Morel, 1907.  

 

Les biblioteques estaven destinades a tres grups. En el primer hi trobem 

intel·lectuals, professionals liberals i obrers altament qualificats; en el segon, infants; i 

en el tercer, dones de les classes mitjanes i altes de la societat. En el projecte inicial, 

Eugeni d’Ors només féu referència al primer grup. Mentre que el segon i el tercer, van 

                                                           
346Teresa MAÑÀ, Les biblioteques populars..., p. 172 
347 Arxiu de la Biblioteca Manuel Serra i Moret. Correspondència de la Biblioteca Popular de Canet de 
Mar. Carta de la central de biblioteques populars, 25 de setembre de 1920. // Arxiu de la Biblioteca Fages 
Climent. Correspondència de la Biblioteca Popular de Figueres, Carta a la direcció tècnica de biblioteques 
populars, 17 de gener de 1925. 
348 AGDB. C-780. Correspondència 1918-1939. Carta de Jordi Rubió a Maria Pilar Herp, 7 de febrer de 
1923.  
349 Cita d’Eugène Morel recollida a la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, núm. 9-10 (set-oct 
1910), p. 1.  
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aparèixer més endavant, un cop el projecte va passar per l’Assemblea de la 

Mancomunitat. 

Segons el plantejament inicial d’Eugeni d’Ors, els cenacles de cultura de la 

Mancomunitat havien d’anar dirigits, d’una banda, als intel·lectuals locals que no tenien 

mitjans per accedir als coneixements científics i literaris més recents, anomenats per a 

ell mateix: «els solitaris de Catalunya».350 I d’altra banda, als professionals liberals i 

obrers d’alta categoria que volguessin aprofundir en els seus oficis.  

 La majoria dels intel·lectuals que habitaven a comarques eren homes amb grans 

capacitats i empenta que per circumstàncies de la vida havien quedat confinats en petits 

municipis. Marià Serra Font, de Canet de Mar, per exemple, explicà en el seu dietari, 

que en acabar el doctorat hagués preferit anar a ampliar els estudis a França, però que va 

haver de renunciar-hi i establir-se al seu poble nadiu, ja que era l'hereu d'una família que 

es trobava en una greu crisi econòmica.351 Un cas similar fou el de l’arquitecte Ricard 

Giralt i Casadesús, l’arquitecte municipal de Figueres, que en arribar per primera 

vegada a la ciutat va sentir una gran decepció: «Era un món nou per mi. Sota la façana 

d’una administració exemplar, hi havia en les coses municipals un sentit rural que 

s’avenia poc amb les meves il·lusions renovadores. Per a completar el quadro, la meva 

primera visita a la Casa de la Ciutat, va deixar-me aplanat. Aquelles oficines amb 

cadires de balca, aquell despatx d’Alcalde que rebia llum per una claraboia i sense 

ventilació directa, tot era prou per a decepcionar a l’esperit més coratjós.»352 

Aquestes dues trajectòries i són molt similar a la dels seus homòlegs d’altres 

ciutats: Josep Fontfreda i Evelí Barnadas a Olot, Josep Moragas a Valls, Pere Sallés 

Sellarés a Sallent, etc. La majoria eren joves amb inquietuds polítiques i intel·lectuals, 

que en haver-se d’instal·lar a treballar en petites ciutats es trobaven limitats a l’hora de 

projectar-se com a grans professionals, per la qual cosa cercaren en el seu entorn 

immediat una manera de compensar-ho, participant de la vida política i cultural de les 

seves ciutats. La majoria es van posar al capdavant de les associacions, els partits i els 

periòdics més rellevants de les seves localitats.  

                                                           
350 «Els 'solitaris' de Catalunya», Quaderns d'Estudi, any III, vol. I, núm. 3 (desembre, 1917), pp. 180-
182. 
351 Marià SERRA FONT, Dietari de Canet de Mar 1880-1926, Canet de Mar, Ajuntament de Canet de 
Mar, 2006.  
352 Ricard, GIRALT CASADESUS, «Puig i Pujades urbanita», Empordà Federal, núm. 941, (11 d’abril 
de 1936), p. 10. Citat a Rosa Maria GIL, Ricard Giralt Casadesús, un noucentista transversal. Tesi 
doctoral. Universitat de Girona, 2014, p. 89.  
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No ens ha d’estranyar, per tant, que Eugeni d’Ors s’adonés de la importància 

d’aquestes figures locals arreu del Principat i que, en conseqüència, volgués 

proporcionar-los més fonts de coneixements a través de les biblioteques populars. De 

fet, el que pretenia d’Ors era atraure a aquests intel·lectuals de les poblacions mitjanes, 

no sempre aliniats amb el catalanisme conservador, vers els ideals noucentistes. Les 

biblioteques estaven, en part, pensades per a mantenir a aquests intel·lectuals units i 

actius a favor de la seva causa, de manera que cadascun d’ells esdevingués, com explicà 

més endavant: «un focus de cultura irradiador de civilitat en el medi rural».353 

Tot seguit, Xènius va marcar com a usuaris preferents els obrers especialitzats, o 

bé els que podien arribar a ser-ho, la qual cosa s’explica pel fet que un dels seus 

objectius era: sostenir, potenciar i completar la industrialització de Catalunya. El seu 

anhel era que les biblioteques acabessin de completar l’ensenyament dels obrers sortits 

de les escoles tècniques. D’aquesta manera pretenia que augmentés la qualitat de la mà 

d’obra i, per tant, la productivitat industrial. I és que, tant d’Ors, com els dirigents de la 

Mancomunitat, tenien la profunda convicció que si aconseguien augmentar el nombre 

de persones que conformaven els estrats mitjans de la societat, podrien apaivagar: «los 

odios de clase atizados por el acebo contraste entre el extremo lujo y la extrema 

miseria que se codean en nuestras calles.»354  

Com ha estudiat Soledad Bengoechea, la filosofia d’una bona part de les classes 

dirigents catalanes davant del «problema social» era que les institucions generessin una 

xarxa institucional encaminada a suavitzar els conflictes individuals, per tal de posar fi a 

les desigualtats que hi havia entre les classes altes i les classes baixes de la societat, i 

aquest és el paper que estava jugant la Mancomunitat de Catalunya amb la creació 

d’institucions com l’Institut d’Estudis Generals o les biblioteques populars.355  

En resum, es podria dir que la Mancomunitat de Catalunya, a través de les 

biblioteques populars es va proposar formar, d’una banda, a les elits directores de la 

societat i, de l’altra, a les noves classes mitjanes, que havien d’ocupar els lloc de 

l’administració pública i del treball professional en un futur pròxim. Una motivació que, 

per cert, també fou essencial en el cas anglès: «Libraries were used to propagate a 

conservative social and economic ideology of reform […] As Anglo-Protestants elites in 

the Northeast lost their local political dominance, they founded colleges, museums, 
                                                           
353 Eugeni d’ORS, «Les veus amigues», Quaderns d’Estudi, núm. 4 (febrer de 1918), p. 1-4. 
354 «Societat Cívica la Ciutat Jardí», Institut Municipal de l’Habitatge, Arxiu Jeroni Martorell, carpeta 24. 
355 Soledad BENGOECHEA, El catolicisme social a Catalunya, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 
1998.  
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hospitals, and other non-profit benevolent and educational institution in order to create 

new channels of leadership and social control free from the interference of elected 

officials and the church.»356  

 És més, a resta de l’Estat Espanyol, i en aquella mateixa cronologia, els governs 

liberals de Moret i Canalejas, també, van donar inici a una nova etapa d’expansió amb 

uns objectius semblants. Albert Jiménez Fraud, director de la Residència d’Estudiants 

de Madrid, afirmà: «En lo que sí me interesa detenerme es en lo referente a las 

minorías directoras y empiezo por afirmar rotundamente que el formarlas, y en el más 

breve plazo posible, era en efecto, el objeto principal de nuestros colegios 

universitarios».357 Comptat i debatut, el fet de voler crear unes noves classes dirigents 

que ajudessin a la nació a progressar, no fou un cas específic de Catalunya, sinó una 

característica general de les societats d’inicis de segle XX amb aspiracions de regenerar-

se i modernitzar-se. 

Seguidament, i encara que amb menys èmfasi, les biblioteques populars de la 

Mancomunitat també van estar pensades per tal que hi acudissin infants. Fins i tot es va 

especificar que seria bo que aquests tinguessin una sala a part, amb lectures i moblatge 

adients per la seva edat. No es pot negligir que en els primers anys de segle XX s’estava 

gestant un canvi en la forma de concebre la infantesa. Com assenyalà en les seves 

investigacions Teresa Rovira, els infants, per primera vegada, foren reconeguts com a 

tals i, per tant, es va veure necessari educar-los i preparar-los, però tenint en compte que 

encara no eren adults.358  

La incorporació dels infants entre els usuaris de les biblioteques populars és 

destacable perquè, fins aleshores, la cabuda dels infants a les biblioteques provincials o 

bé a les biblioteques de casinos o centres obrers havia estat més aviat limitada.359 En les 

primeres, nens i nenes no hi podien trobar res que fos del seu interès i, en les segones, 

sovint, eren vistos com un destorb. Segons el que he pogut documentar, a partir de 

1915, en el Casino Menestral Figuerenc, per exemple, la mainada podia entrar a la 

                                                           
356 Thomas AUGUST, «Faith in Reading. Public Libraries, Liberalism, and the civil religion», a Thomas 
AUGUST and Kenneth CARPENTER, Institutions of reading The Social Life of libraries in the United 
States, Massachusetts: University of Massachusetts Press, 2007, p. 151. [En línia]: 
http://raley.english.ucsb.edu/wp-content/Engl800/AugstFaithinReading.pdf (Data de consulta: 22 de 
gener de 2015).  
357 Cita extreta de la investigació d’Antonio CHICHARRO, Para una historia del pensamiento literario 
en España, Madrid, CSIC, 2004, p. 102.  
358 Teresa ROVIRA, «La literatura infantil i juvenil», a Joaquim MOLAS (dir.) Història de la literatura 
catalana. Vol. XI, Barcelona, Ariel, 1988, pp. 428-434. 
359Josep POUS PAGÈS, «Literatura infantil», El Poble Català, (26 de gener de 1908), p. 2. 

http://raley.english.ucsb.edu/wp-content/Engl800/AugstFaithinReading.pdf


150 
 

biblioteca sempre que anés acompanya d’un adult que se’n fes responsable; en cas que 

els petits anessin sols, no podien accedir-hi. Aquesta normativa, havia estat aprovada 

arran de la queixa d’alguns usuaris per: «las molestias que producen los niños de corta 

edad que corren por los locales, invaden la Biblioteca y estropean los libros y el 

mobiliario».360  

Finalment, encara que el projecte inicial d’Eugeni d’Ors no en digui res, la 

Comissió de biblioteques populars de la Mancomunitat va veure convenient considerar 

les dones com a potencials lectores, per la qual cosa se’ls acabà concedint una secció 

especial. Aquesta secció havia de contenir els temes que se suposava que eren del seu 

interès com: l’economia domèstica, l’educació i la salut dels fills, la cuina, la moda, etc. 

Als dirigents de la Lliga Regionalista els interessava posar de la seva banda a les dones 

de les classes mitjanes i altes de la societat catalana, ja que sabien que aquestes podien 

exercir de contrapès del proletariat masculí revolucionari i del nacionalisme espanyol. 

Segons les seves expectatives les mares de la societat catalana havien de ser les que 

transmetessin la catalanitat i la moralitat conservadora als seus fills i marits.361 De fet, 

en la majoria de moviments nacionalistes de finals de segle XIX i principis de segle XX 

es va donar a les dones el rol de transmissores culturals.362  

Fos com fos, la seva inclusió com a lectores dins el projecte de les biblioteques 

populars, s’ha de valorar molt positivament, ja que fins aleshores, fora de Barcelona, 

l’accés a l’educació i a la lectura no havia estat gens fàcil per al públic femení. Existien 

alguns centres educatius especialitzats però, com expressa aquest fragment de La Pàtria 

de Valls, mancaven mitjans econòmics: «Centres d’ensenyança per les noies de les 

classes mitja i acomodada prou n’hi ha, i també alguns per a la classe necessitada, 

mitjançant la caritat cristiana. Però, aquestos, casi sempre han de portar una vida de 

pena i privació a causa de no contar amb prou mitjans, no diré per esplaiar llurs 

ideals, sinó que, ni tant sols per atendre les més peremptòries necessitats.» [sic.].363  

                                                           
360 «Casino Menestral Figuerense», La Veu de l’Empordà , núm. 538 (30 de gener de 1915), p. 5.  
361 Teresa CARNERO, «Límites de la democratización e inclusión de las mujeres: las propuestas de las 
derechas a comienzos de los años veinte», a Ana Aguado i Teresa Ortega (coord.) Feminismos y 
antifeminismos: culturas políticas e identidades de género en la España del siglo XX, València, 
Universitat de València, 2011, p. 123- 144. 
362 Amelia GARCÍA CHECA, «Identidad cultural espacios de actuación y propuestas del feminismo 
conservador catalán», Arenal, vol. 15, núm. 2 (2009), pp. 209-235. Miren LLONA, «Las mujeres de las 
clases medias bilbaínas en los años veinte: entre la identidad y la movilidad social», en Lluis CASTELLS 
ARTECHE (coord.), El rumor de lo cotidiano: estudios sobre el País Vasco contemporáneo, Bilbao, 
Servicio editorial de la Universidad del País Vasco, 1999, pp. 207-224; Nira YUVAL-DAVIS, Genero y 
nación, Londres, Sage Publications, 1997.  
363 J. T. ,«Als aimants de la dignificació de la dona», Pàtria, núm. 246 (30 de setembre de 1916), p. 2. 
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A més, les noies que sabien llegir tampoc no tenien les mateixes facilitats que 

els nois per accedir a la lectura de llibres. Aquest fragment del periòdic Empordà 

Federal de Figueres, ho palesa molt bé: «Perqué’l jove freqüenterá reunions i míting, 

llegirá periodichs i llibres que, potser lograran esvair quelcom les negrors de la 

educació dels padres o los hermanos; pro la dona, per una lamentable táctica o costum, 

no te lloc a modificar la seva persona, formada per les madres o hermanas del 

convent.» [sic.]364 

El fet de tenir en compte a les dones és significatiu perquè fins a l’arribada de 

la Mancomunitat catalana no s’havia plantejat cap projecte destinat a oferir lectures al 

col·lectiu femení de fora de Barcelona. En el cas de la ciutat comtal, si que s’havia 

desenvolupat una iniciativa en aquest sentit. L’Institut de Cultura de la Dona, impulsat 

per Francesca Bonnemaison, però en l’àmbit local català no.  

En definitiva el projecte definia clarament qui havien d’ésser els usuaris dels 

centres i eren, clarament, les classes mitjanes de la societat catalana, i totes aquelles 

persones que tinguessin potencial per arribar a formar-ne part. Com ha explicat Oscar 

Costa, els regionalistes pretenien fomentar l’educació tècnica d’una minoria directora 

per tal que aquestes restablís l’ordre; una tecnocràcia que sustentés la identitat, 

l’autoritat, el prestigi i el poder. Així mateix, consideraven que l’aplicació d’una 

eficiència organitzativa i administrativa permetria un avenç econòmic, en fer possible un 

augment de la producció i la productivitat de la regió i, per tant, que hi hagués més 

abundància i menys desigualtat. Consideraven que, d’aquesta forma, podrien vincular la 

personalitat catalana a l’esperit del treball i a l’administració competent. Per als dirigents 

de la Mancomunitat el treball era un valor bàsic en l’arquitectura de la nova societat.365  

A tall de conclusió, i si es tenen en compte totes les característiques del projecte 

descrites en aquest capítol, es pot afirmar que l’estètica i l’espiritualitat amb la qual van 

ser concebudes les biblioteques populars de la Mancomunitat volia promoure uns usos 

socials i unes representacions que tradicionalment havien servit a l’Església per mantenir 

l’ordre i la cohesió social. Els dirigents de la Mancomunitat volien establir una nova 

religió cívica amb l’objectiu de posar fi a la conflictivitat sorgida arran de la 

industrialització del territori. Per aquesta raó, igual que en el cas anglosaxó en el qual 

s’emmirallaren, van voler envoltar els seus equipaments culturals amb tot un seguit de 

                                                           
364 «De feminisme», L’Empordà Federal, núm. 25 (16 de setembre de 1911), p. 1. 
365Òscar COSTA RUIBAL, L’imaginari imperial: el noucentisme català i la política internacional, 
Barcelona, Apha, 2002.  
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símbols. L’edifici, l’emplaçament, la decoració, la formació del personal i el fons 

bibliogràfic estaven pensats per a condicionar, políticament i econòmicament al conjunt 

social de Catalunya. I és que, al capdavall, aquests nous equipaments culturals, com a 

instruments del projecte reformista i regeneracionista de la Lliga Regionalista, pretenien 

corregir conductes i afavorir el progrés social.  

La concepció d’aquell sistema bibliotecari girava entorn de dos eixos, la idea de 

progrés i modernitat vinculada al coneixement cientificotècnic, i l’objectiu de promoure 

una identitat pròpia. No ha d’estranyar que, per tant, que d’entrada que aquesta 

iniciativa rebés el suport del republicanisme autonomista, que compartia bona part 

d’aquests interessos. Convé tornar a fer esment específic al suport que donà al pla de 

biblioteques Albert Bastardas, tant dins com fora de l’Assemblea de la Mancomunitat. 

Òbviament si no hagués estat per la seva cooperació i la del seu partit, la U.F.N.R, 

difícilment s’hagués pogut aprovar el pla presentat pels regionalistes-noucentistes. 

Malgrat això, fins avui la literatura acadèmica no n’havia fet esment. En un altre ordre 

de coses, val la pena incidir, també, en el paper preeminent que va tenir Josep Puig i 

Cadafalch en la defensa del projecte, ja que la seva intervenció tampoc no havia estat 

referenciada. Puig fou el portaveu de la Comissió de Biblioteques Populars de 

l’Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya i s’encarregà d’avaluar les esmenes que 

els diferents diputats presentaren al projecte. La seva vehemència a l’hora de donar 

resposta als seus opositors és indicativa de la vinculació directa que tingué amb la 

concepció d’aquella política cultural. Per acabar cal posar en relleu, un altre aspecte, i és 

el rol que es va voler atorgar als municipis. Malgrat que el projecte els deixava poc 

marge d’actuació, ja que el paternalisme i dirigisme d’Ors, el van conduir a fer una 

proposta que estigués estrictament dirigida des de Barcelona, la manca de finançament i 

de competències de la Mancomunitat, van generar la necessitat d’incloure als 

ajuntaments i de crear patronats locals per tal de reduir costos i ser capaços de 

dinamitzar aquell nou servei públic. 
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CAPÍTOL 5. LA GÈNESI DE LA POLÍTICA BIBLIOTECÀRIA DE LA 

DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA 

 

 

La Dictadura de Primo de Rivera és, tal vegada, el període més desconegut de la 

història de la Xarxa de Biblioteques Populars; però també és un dels més importats per a  

comprendre quin va ser l’abast real de les polítiques de cultura empreses per la 

Mancomunitat de Catalunya.  

El cop d’estat que va tenir lloc la matinada entre el 12 i el 13 de setembre de 

1923, va suposar l’inici d’un període de repressió per a la cultura catalana, el moviment 

catalanista, i la lluita obrera. En paraules de Josep Maria Roig i Rosich: «La desaparició 

de la Mancomunitat va significar l’acabament de la protecció institucional als centres 

creadors i propulsors de cultural.»366 

Per tot això, l’anàlisi de les continuïtats i les ruptures que es van produir sota el 

règim dictatorial en el sistema de biblioteques català, m’haurien de permetre confirmar 

algunes de les hipòtesis que fins avui encara no han estat corroborades, com per 

exemple, fins a quin punt va consolidar-se entre la població aquell nou servei públic; 

quin va ser el vertader paper dels patronats locals, i si vertaderament els nous 

equipaments culturals de Catalunya foren símbols que van ajudar a transmetre i a 

consolidar una identitat nacional catalana basada en la modernitat i el civisme, cosa que 

intentaré definir en la tercera i la quarta part d’aquesta tesi doctoral.  

Abans, però, cal entendre quins canvis va realitzar el règim sobre la política 

cultural dissenyada pels intel·lectuals noucentistes. Quins foren els seus objectius en 

l’àmbit cultural i de quina manera es van plantejar dur-los a terme a nivell conceptual. 

Per aquesta raó, en aquest capítol m’he proposat, en primer lloc, definir les diverses 

estratègies culturals que es van dur a terme entre 1923 i 1930 i; en segon lloc, entendre 

com aquestes diferents planificacions culturals van incidir en el sistema bibliotecari 

català, primer sota la presidència d’Alfons Sala i Argemí (30 de gener 1924 – 25 d’abril 

de 1925) i, després un cop dissolta la Mancomunitat, sota l’empara de les quatre 

diputacions provincials per separat; fins que la Generalitat republicana les va tornar a 

unificar sota un mateix servei (1–2 de juliol 1925 – 26 d’octubre 1931). 
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5.1. La política cultural de la Dictadura de Primo de Rivera a Catalunya 

 

«El nostre himne ja no podem cantar-lo, la nostra bandera ja no 

podem exhibir-la, la nostra llengua és befada i proscrita, entitats 

patriòtiques i culturals són clausurades, la representació popular és 

dissolta i escarnida». 367 

   

Manifest dels membres d’Acció Catalana,  

5 d’octubre de 1923.  

 

El cop d’Estat de Primo de Rivera, el 12 de setembre de 1923, va comportar un 

canvi substancial, de fons i de forma, respecte a la política cultural que es va 

desenvolupar durant el període democràtic de la Mancomunitat de Catalunya.  

En la memòria de l’Institut d’Estudis Catalans publicada l’any 1935 s’especificà 

que els anys de la dictadura de Miguel Primo de Rivera foren: «de prova per a tot el que 

representava l’espiritualitat catalana».368 I és que si entre 1914 i 1923 la Mancomunitat 

de Catalunya va forjar i consolidar un determinat concepte de catalanitat, en els vuit 

anys que va perdurar la dictadura es va intentar, per a tots els mitjans, esborrar tal 

sentiment. 

La primera iniciativa que es va dur a terme en aquest sentit fou el Real Decreto 

contra el separatismo, que es va emetre el 18 de setembre de 1923. Aquesta nova 

normativa va establir que els delictes contra la seguretat i la unitat de la pàtria 

espanyola, és a dir, totes aquelles accions que tendissin a disgregar-la, restar-li fortalesa 

o rebaixar el seu concepte, serien jutjades als tribunals. Una mica més endavant, després 

que Josep Puig i Cadafalch abandonés la presidència de la Mancomunitat, el nou cap del 

govern català, el general Carlos de Lossada, va disposar que a totes les escoles i centres 

de culte es donessin les classes en espanyol i s’utilitzés aquesta llengua en tots els actes 

públics i/o oficials.369  

Per fer efectives totes aquestes mesures, i d’altres que vingueren més tard, 

Miguel Primo de Rivera va instituir una nova estructura administrativa i militar de 

                                                           
367 El 5 d’octubre de 1923, els membres d’Acció Catalana van fer arribar a Puig i Cadafalch un manifest 
per tal que la Mancomunitat es desmarqués. El fragment citat l’he extret de l’obra: Correspondència entre 
Lluís Nicolau d’Olwer i Jaume Bofill i Mates, a cura de M. Vilà i Bayer i Molar i Navarra, Barcelona, 
Biblioteca Abad Oliva, 1999, p. 84. 
368 L’Institut d’Estudis Catalans. Els seus primers XXV anys, Barcelona, Imprenta Casa de la Caritat, 
1935, p. 17.  
369 Josep M. ROIG ROSICH, La dictadura de Primo…, p.119. 
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control. A Catalunya hi envià militars d’altres zones de la península per tal que 

exercissin de governadors civils. Aquests governadors es van encarregar de tutelar els 

membres de la Unión Patriótica (el partit del règim), així com els civils que van ser 

nomenats als ajuntaments l’1 d’octubre de 1923, quan va entrar en vigor el Reial Decret 

que va dissoldre tots els alcaldes i regidors elegits democràticament. En un sentit 

semblant, es va crear la figura del delegat governatiu de la Unión Patriòtica, que a partir 

d’aleshores presidiria tots els plens municipals de totes les localitats de l’Estat. La 

funció d’aquest càrrec era vetllar per tal que les decisions preses en l’àmbit municipal 

fossin conformes a l’esperit oficial del règim.370  

En l’àmbit cultural, el cop d’estat va fer que la majoria d’activitats i projectes 

disminuïssin moltíssim el seu ritme. Tal com van descriure els redactors de El Borinot – 

setmanari humorístic barceloní fundat per Lluís Bertran i Pijoan i Josep Argay (1923-

1927) – el nou règim va canviar totalment l’ambient cultural que s’havia aconseguit 

generar en el període anterior. Sota el pseudònim de Flumell, els editors d’aquest 

setmanari, explicaren que els certàmens i les exposicions organitzades pels noucentistes 

van haver de deixar pas a la boxa, al futbol i als toros, com a únics actes culturals 

preeminents. Des del seu punt de vista, es va passar de fomentar l’alta cultura a afavorir 

una cultura de «panes et circenses», que tan sols pretenia distreure i adoctrinar en el 

nacional-catolicisme. En clau d’humor, explicaren que el lema que millor definia el 

tipus de política cultural que pretenia impulsar la dictadura era: «Salve cultura, Visca el 

cop de puny». 371 

Uns dies després de la publicació d’aquest article, el 12 de gener de 1924, un 

reial decret va declarar dissoltes les diputacions provincials (excepte les florals: Navarra 

i el País Basc). En el cas de Catalunya es va permetre mantenir la Mancomunitat com a 

ens administratiu, però els diputats de l’Assemblea i del Consell Permanent elegits 

democràticament a les eleccions provincials del 10 de juny de 1923 foren cessats. Per 

tant, els homes que entre 1914 i 1923 havien dissenyat i gestionat el nou pla de cultura 

del Principat van desaparèixer de la primera línia política i, amb ells, també els seus 

anhels i la seva manera de fer. El lloc que deixaren aquests diputats fou ocupat, a partir 

del 30 de gener de 1924, principalment, per a membres de la U.M.N i el partit 

                                                           
370 Shlomo BEN AMI, El cirujano de hierro. La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), Barcelona, 
RBA, 2012, p. 86-88. 
371 FLUMELL, «Cultura», El Borinot, núm. 6 (3 de gener de 1924), p. 2.  
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tradicionalista. És a dir, per a polítics i intel·lectuals que, precisament, havien estat molt 

crítics amb l’obra cultural del govern que els havia precedit.  

Alfons Sala i Argemí, que fou elegit president de la Mancomunitat, va deixar 

ben clar que, si bé mantindria l’obra i les infraestructures realitzades pel govern que el 

va precedir, tenia la intenció de corregir-ne «sus defectos y sus desviaciones».372 Com va 

recollir Josep Puy en la semblança biogràfica que realitzà sobre Sala; els seus afanys 

foren dur a terme una política austera, així com retornar la rellevància de la llengua 

castellana a Catalunya;373 i òbviament, tant una cosa com l’altra comportava modificar 

la política cultural realitzada en els anys anteriors.  

Pocs dies després de la formació del nou govern, el 6 de febrer de 1924, Sala va 

reunir el Consell de Pedagogia, que continuava essent presidit per Alexandre Galí. En 

aquesta reunió, Sala va exposar que calia posar encara més èmfasi en el foment de 

l’ensenyament tècnic, per tal millorar la productivitat de les indústries catalanes. Així 

mateix, va recalcar que era molt important que, a partir d’aleshores, els professors de les 

institucions que dirigia aquell Consell donessin les classes amb llengua castellana: 

«Para no encerrarse en el pequeño marco de la región han de procurar los profesores 

no sólo acatar la orden del poder público enseñando en castellano, sino poner en su 

cometido todo el cariño y abnegación que el sacerdocio cultural impone para que los 

alumnos encuentren al terminar sus estudios vasto campo donde ejercer sus 

actividades.»374 Finalment, comunicà als membres del Consell de Pedagogia que a 

partir d’aleshores el conseller de cultura de la Mancomunitat seria Dàrius Rumeu 

Freixa, Baró de Viver.375 (vegeu la seva biografia a l’apèndix).  

A través de les actes de l’Assemblea i el Consell Permanent de la Mancomunitat 

de Catalunya de l’any 1924 es pot comprovar com la tasca de Rumeu estigué clarament 

encaminada a desfer tot allò que havia iniciat, anteriorment, el govern de Josep Puig i 

Cadafalch.  

En la reunió del Consell Permanent del 20 de febrer de 1924, per exemple, es va 

acordar encomanar al baró de Viver la realització d’un estudi per a suprimir els 

organismes d’aquella administració que no fossin considerats adequats o rendibles. Així 
                                                           
372 Aquest discurs d’Alfons Sala es pot consultar íntegrament a l’apèndix de l’obra d’Albert BALCELLS, 
Enric PUJOL, Ferran SABATER, La Mancomunitat de…, p. 400 
373 Josep PUY, Alfons Sala i Argemí industrial i polític, 1863-1945, Barcelona, Tobella, 1983, p. 126 i 
següents. 
374 AGDB. Actes del Consell de Pedagogia de la Mancomunitat, 6 de febrer de 1924. Publicades a «De la 
Mancomunidad», La Vanguardia, núm. 18.710 (7 de febrer de 1924), p. 7.  
375 Cèlia CAÑELLAS i Rosa TORÁN, Els governs de la ciutat de Barcelona (1875-1930): eleccions, 
partits i regidors. Diccionari Biogràfic, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2013, p. 193. 
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mateix, es va aprovar disminuir de la partida destinada a millorar el servei de les 

biblioteques populars. Des d’aleshores no es va invertir ni un cèntim a dinamitzar o 

millorar la vida d’aquells fogars de cultura, més enllà de pagar el sou de les 

bibliotecàries.376  

Deixant de banda el cas de les biblioteques, que analitzaré amb detall en 

l’apartat que segueix, cal destacar que una de les decisions més importants que va 

prendre el baró de Viver des de presidència de la conselleria de cultura fou, com explicà 

Roig i Rosich, la supressió l’Escola de Funcionaris de la Mancomunitat; ja que a més 

d’acabar amb aquesta institució, aquesta resolució provocà que els secretaris tècnics del 

Consell de Pedagogia, Alexandre Galí i Rafael Campalans, prenguessin la decisió de 

dimitir dels seus càrrecs (ja que prèviament havien realitzat un informe desaconsellant 

aquell desmantellament).377  

El baró de Viver, però, no es va aturar aquí. Uns dies després d’haver pres 

aquella decisió, va visitar oficialment les instal·lacions de la Universitat Industrial, i va 

redactar un informe que presentà a l’Assemblea i després al Consell de la 

Mancomunitat, en el qual aconsellà el tancament del Laboratori de Psicologia. Darius 

Rumeu posà en dubte la finalitat del laboratori i al seu director, el prestigiós professor 

belga, Georges Dwelshauvers. Així mateix, anuncià que calia suprimir tots els 

organismes de l’Institut d’Estudis Catalans que, com aquell, fossin considerats inútils o 

poc oportuns.  

Aquesta acció va generar una gran polèmica. El mateix director del laboratori, 

Georges Dwelshauvers, va publicar una carta en resposta al maltractament del qual 

havia estat víctima i, més endavant, diversos diaris barcelonins publicaren una altra 

lletra signada per a diversos professors de les escoles de la Mancomunitat, que li 

donaren suport.378 Anàlogament i de forma independent es van escriure una gran 

quantitat d’articles d’opinió en contra d’aquella mesura.  

Joan Sacs (pseudònim de Feliu Elias i Barcons), 379 per exemple, publicà un 

article a La Publicitat el 10 d’abril de 1924, que resumeix molt bé el tracte que 

                                                           
376 AGDB. Actes del Consell Permanent, 20 de febrer de 1924.  
377 Josep Maria ROIG I ROSICH, La dictadura de Primo…, p. 123. 
378 Per a la reconstrucció detallada dels fets, succeïts entre abril i desembre de 1924 consultar: Josep M. 
ROIG I ROSICH, La dictadura..., pp. 123-143.  
379 Feliu Elias i Barcons (Barcelona, 1878 – Barcelona, 1948), dibuixant, caricaturista, pintor, il·lustrador 
i crític d'art, va ser conegut popularment pels seus pseudònims Apa (pel dibuix humorístic i la caricatura) 
i Joan Sacs (per la teoria de l'art i l'escriptura). Fou un dels dibuixants d'humor més destacats de la 
primera meitat del segle XX, treballà a El ¡Cu-Cut!, a Papitu, a El Poble Català, a La Publicitat, a El 
Borinot, i moltes altres revistes. Altrament fou professor d’Història de l’Art de l’Escola de Bibliotecàries 
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tingueren les noves autoritats amb els intel·lectuals i tècnics que fins aleshores havien 

desenvolupat el projecte cultural català, i el sentiment d’indignació que sentien per la 

humiliació a la qual els van sotmetre: 
 

«Tothom que ha tingut ocasió d’acostar-se als regidors i diputats provincials 

d’aquests dies ha pogut constatar el menyspreu i àdhuc la irritació amb què són 

considerades les coses d’alta cultura catalana; la gent que cura d’aquestes coses s’ha 

de veure contínuament vexada pels judicis i al·lusions despectives dels actuals gerents 

de la cosa pública, ja envers els arxius, museus, escoles, biblioteques; ja envers els 

creadors de tot això tan important, els quals són tinguts per paràsits de 

l’Administració Pública; les llurs funcions, que tant d’estudi i preparació exigeixen, 

són tingudes com a pretext per tal de benviure a l’esquena del poble que paga. Hom 

no havia vist mai una barbàrie més gran.» 380 

 

Enfront aquesta reacció, l’1 de maig de 1924, les autoritats del règim van decidir 

destituir tots els professors que s’havien pronunciat contra la seva autoritat.381 

Immediatament després d’aquest acomiadament massiu, l’àrea de cultura es va haver de 

reestructurar. El 16 de juny de 1924, el Consell Permanent de la Mancomunitat va 

aprovar la constitució d’una Junta consultiva de cultura, integrada pels consellers: 

Antonio Hernández i Baró de Viver; els diputats: Arnau de Mercader (Comte de 

Belloch) i Antonio Robert Rodríguez; el doctor Garriga, vocal delegat per l’Institut de 

Segona Ensenyança; el doctor Gómez Campillo, delegat pel claustre universitari; 

Francesc de Paula Nebot, vocal delegat per l’Escola d’arquitectura; Ramon Olivera, 

vocal delegat per l’Escola d’Enginyers; i Martínez Avellá, vocal per l’Associació de 

Mestres Nacionals.382 Amb aquesta junta es volia arrabassar el paper que fins aleshores 

havia jugat el Consell de Pedagogia. No obstant això, a la pràctica fou molt poc activa.  

Tot seguint, el 17 de juny de 1924, en la discussió del pressupost econòmic per 

l’any 1924-1925 es va preveure atorgar a l’àrea de cultura 189.310 pessetes.383 Una 

quantitat ridícula si es compara amb els diners que s’hi destinaren els anys anteriors. 

L’any 1921, per exemple, s’hi destinaren 2.500.000 pessetes. 

                                                                                                                                                                          
en època de la Mancomuntiat de Catalunya. [Font: Assumpció ESTIVILL, Qui era qui a l’Escola de 
Bibliotecàries..., p. 116.]. 
380 Joan SACS, «La destrucció de Barcelona», La Publicitat, núm.15.689 (10 d’abril de 1924), p. 1. 
381 Montserrat KRISHNER i Miguel SIGUAN, Georges Dwelshauvers i els començaments de la 
psicologia experimental a Catalunya, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2006. 
382 AGDB. Actes del Consell Permanent de la Mancomunitat de Catalunya, 15 de juny de 1924.  
383 AGDB Actes de l’Assemblea Ordinària de la Mancomunitat de Catalunya, 17 de juny de 1924.  



159 
 

El setembre de 1924, el Baró de Viver fou elegit alcalde de Barcelona, càrrec 

que ocupà fins a l’any 1929. Aleshores, fou substituït a la Consellaria de Cultura, pel 

diputat carlí d’Olot, Pere Llosas i Badia (vegeu la seva biografia a l’apèndix). El 3 de 

setembre Llosas va deixar la Conselleria de Ferrocarrils i Obres Hidràuliques per passar 

a ocupar la de Cultura. El poc temps que ostentà el càrrec, va realitzar una política 

continuista, tot i que no fou tan dur com Darius Romeu, no aconseguí que s’invertissin 

més diners en aquell àmbit. 

Així doncs, per bé que Alfons Sala, el baró de Viver i Pere Llosas van voler 

ocultar la repressió i la censura que estaven duent a terme en l’àmbit cultural amb 

l’excusa de l’austeritat, de seguida es feren evidents les seves intencions. Ho ha 

documentat detalladament, l’historiador Josep Maria Roig i Rosich: «Molt aviat es van 

fer palpables uns determinats trets ideològics que recollien unes concepcions polítiques 

d’anticatalanisme subjacents o manifestes en alguns sectors militars i que ara passaven 

a impregnar un règim i una actuació política amb poder absolut».384 

El març de 1925, amb la promulgació de l’Estatuto Provincial, es va posar fi a la 

Mancomunitat de Catalunya i també als projectes i a la concepció política de Sala. Fou 

aleshores quan es deixà enrere l’austeritat cultural, i es va tornar a invertir en cultura per 

tal imposar nous símbols i noves institucions culturals amb l’objectiu «d’espanyolitzar» 

la societat.  

Arribats a l’any 1925, la dictadura havia decidit fer una aposta per a generar una 

cultura pròpia, amb la construcció de noves escoles i centres de cultura fets a mida. 

Unes mesures que, com han estudiat Eduardo González Calleja i Alejandro Quiroga, 

formaven part d’un immens pla de nacionalització de masses que pretenia instruir a 

nens, joves i adults en els valors autoritaris, antidemocràtics i centralitzadors, que 

interessaven als artífexs del cop d’Estat.385 Així mateix, i com ha constatat la 

historiadora Maria Luisa Rico Gómez, el Marquès d’Estella va decidir reorganitzar la 

formació professional per a donar una cultura pròpia a la classe obrera amb l’objectiu de 

reforçar els llaços entre aquesta i el règim. Ara bé, com que el seu afany era formar unes 

classes mitjanes imbuïdes dels valors autoritaris, nacionalistes i catòlics, les noves 

autoritats van haver d’introduir alguns canvis en les escoles formades en l’etapa 

                                                           
384 Josep Maria ROIG I ROSICH, La dictadura..., p. 632. 
385 Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA, La España de Primo de Rivera. La modernización autoritaria 
1923-1930, Madrid, Alianza Editorial, 2005; Alejandro QUIROGA, «Educación para la ciudadanía 
autoritaria. La nacionalización de los jóvenes en la dictadura de Primo de Rivera», Historia de la 
Educación, núm. 27 (2008), pp.87-104.  
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anterior. Uns canvis que com va descriure Assumpció Estivill, també van afectar el 

funcionament de l’Escola de Bibliotecàries de la Mancomunitat, que aleshores passà a 

anomenar-se Escuela Superior para la Mujer de la Diputación Provincial de 

Barcelona.386  

Tant a aquesta escola, a la qual foren destinades les bibliotecàries, com a la resta 

es van augmentar els cursos d’humanitats i les activitats complementàries dels cursos 

tècnics, ja que d’aquesta forma es considerava que seria més fàcil poder transmetre la 

ideologia nacional-catòlica, que interessava a les autoritats governatives. D’altra banda, 

també van intentar introduir la seva ideologia a través de l’elecció dels llibres que es 

recomanaven per a seguir aquests estudis; la imposició del monolingüisme i la repressió 

sobre el personal.387  

A pesar d’aquest canvi de rumb que suposà una major inversió en cultura que en 

l’etapa de Sala; l’activitat cultural de l’administració continuava essent menor que la 

que hi hagué en època de la Mancomunitat. A més a més, i com va constatar Jordi 

Casassas l’any 1983, tot i els plantejaments moderns del règim va mancar una ideologia 

coherent a l’hora de dur a terme aquella reforma. La falta de cohesió entre el bloc 

dominant va suposar que es contraposessin diverses estratègies, que, juntament amb la 

corrupció i els favoritismes que imperaren a l’època, van abocar aquell projecte al 

fracàs.388 

Per acabar, cal fer avinent, que en l’àmbit privat succeí tot el contrari, l’activitat 

cultural no parà de créixer, ho va palesar Roig i Rosich, i ho podem comprovar també a 

través del testimoni de Ferran Soldevila, historiador i escriptor català, que així ho 

constatà en una de les cròniques que publicà aleshores:389 
 

«En aquests útils temps s’observa dins la cultura catalana el fenomen següent: les 

institucions culturals qui depenen de les corporacions públiques catalanes han 

disminuït molt llur activitat: en canvi les institucions i empreses culturals de caràcter 

particular es mostren activíssimes. El fenomen és clarament explicable. Des de la 

instauració del Directori els individus de les corporacions públiques (Mancomunitat 

                                                           
386 La nova residència fou insuficient per albergar còmodament les instal·lacions de l’Escola. 
387 María Luisa RICO GÓMEZ, La formación profesional obrera en España durante la dictadura de 
Primo de Rivera y la Segunda República, Madrid, CSIC, 2014.  
388 Jordi CASASSAS, «Ensayo de valoración global de la dictadura de Primo de Rivera», a Jordi 
CASASSAS, La dictadura de Primo de Rivera 1923-1930. Textos, Barcelona, Anthropos, 1983.  
389 Ferran SOLDEVILA, «Des de Barcelona», Bulletin of Spanish Studies, núm. 8 (setembre 1925), 
publicat a Ferran Soldevila, Entre la dictadura i la revolució. Cròniques polítiques per Ginebra i 
Liverpool, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2009, p. 33. 
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de Catalunya, Diputacions provincials, Ajuntaments) no són elegits pel sufragi 

popular, sinó que són nomenats directament pel Directori. Ara bé: el Directori elegeix 

aquests individus entre els més significats per llur hostilitat contra l’actual 

renaixement de Catalunya. No té, doncs, res d’estrany que s’hagin suprimit algunes 

institucions de cultura i que hagin disminuït molt els recursos econòmics de les altres. 

És el cas, per exemple, de l’Institut d’Estudis catalans qui abans constantment 

publicava, i avui, no pot a penes publicar res.» 390 

 

És a dir, que si les institucions de caràcter públic es van veure abocades a la 

inactivitat, les institucions i empreses particulars van compensar aquella davallada. En 

són exemples clars, la Fundació Bernat Metge, que continuà publicant els clàssics grecs 

i llatins amb traducció al català; el mecenatge que va realitzar Rafael Patxot que va 

costejar les despeses de la publicació de les cròniques medievals catalanes i va concedir 

beques a diversos estudiants per tal que poguessin realitzar els seus estudis a l’estranger 

o l’aparició de noves revistes catalanes com: Revista de Catalunya, dirigida per Antoni 

Rovira i Virgili, La Paraula Cristiana, dirigida per Josep Maria Capdevila, o La Revista 

Poesia, dirigida pel poeta Marià Manent, des de les quals es va continuar investigant 

sobre la història i la cultura catalanes.391 

 

 

5.2. La política bibliotecària de la Mancomunitat sota la presidència d’Alfons Sala  
 

«Dies grisos d’un hivern odiós per la llibertat pairal. La delació, la 

calúmnia, acompanyades d’altres monstruositats, conegudes per 

tothom, eren la flor de la moralitat que ostentaven els paladins de 

l’ordre. Empesos per un ferotge deler de destruir tota obra saturada 

d’idealitat catalana i així mateix ofegar tota vibració espiritual d’un 

poble».392 

Desclot, 1930. 

 

En el cas concret de les biblioteques, Sala va mantenir el funcionament ordinari 

                                                           
390 Ferran SOLDEVILA, «Des de Barcelona», Bulletin of Spanish Studies, núm. 8 (setembre 1925), a 
Ferran SOLDEVILA, Entre la dictadura i la revolució. Cròniques polítiques per Ginebra i Liverpool, 
(Edició a cura d’Enric Pujol), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2009, p. 31-34. 
391 Josep Maria ROIG I ROSICH, La dictadura de Primo..., p. 591 i següents. 
392 DESCLOT (pseudònim), «Una lloança, un blasme i una orientació», Arenys i sa comarca, núm. 1 (1 
d’abril de 1930), p. 1. 
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de la Xarxa amb Jordi Rubió al capdavant. Ara bé, els diners que va destinar a aquest 

servei públic es va reduir moltíssim, en comparació amb els que s’hi destinaren en 

època de la Mancomunitat de Catalunya. El 20 de febrer de 1924, el Consell Permanent 

de la Mancomunitat va aprovar una reducció del pressupost desinat a les Biblioteques 

Populars, ja que la quantitat que anteriorment s’hi destinà es considerà 

sobredimensionada.393 A partir d’aleshores, el conseller de cultura, el Baró de Viver, es 

va limitar a pagar el sou de les bibliotecàries i a fer manteniment dels edificis, però no 

va destinar cap partida a millorar el fons bibliogràfic, ni a dinamitzar els centres, ni va 

pensar a crear-ne de nous. 

Una altra de les mesures que es va prendre, aleshores, fou la d’ordenar el 

cessament del professorat de l’Escola de Bibliotecàries, que fou substituït per homes 

afins al règim. El nou professorat estigué conformat per persones que, com va descriure 

Estivill, estaven molt deslligades de la cultura catalana i que no van entendre ni el 

significat ni els objectius de l’Escola.394 Posteriorment, Pere Llosas (el segon conseller 

de cultura que substituí al Baró de Viver) va justificar aquesta depuració de personal en 

el discurs que pronuncià en l’acte d’inauguració del curs de l’Escola de Bibliotecàries el 

2 d’octubre de 1924: 

  

«No tienen fundamento de realidad las murmuraciones o insidias que tiendan a 

presentarnos como adversarios y enemigos de las instituciones culturales de la 

Mancomunidad. No, no somos nosotros el ejército bárbaro que irrumpe sobre Roma 

ni el «azote de Dios» que reduce a polvo una brillante civilización», ni nuevos 

Omares que entreguen a las llamas la biblioteca de alejandrina, formada 

pacientemente por los Ptolomeos, no, nosotros aunque muy modestos, y yo el más 

modesto de todos, tratamos de conservar y enaltecer la obra docente del primer 

organismo de Cataluña, si bien depurándola de determinadas tendencias, ajenas por 

entero al espíritu puramente cultural que únicamente deben animar a los centros 

docentes.» 395 (Vegeu el discurs complet a l’apèndix) 

 

Més enllà del professorat de l’Escola, també foren cessats els patronats locals de 

les biblioteques populars. De fet, fou el mateix Pere Llosas que va demanar al Consell 

Permanent de la Mancomunitat de Catalunya del dia 28 de febrer de 1924 la dissolució 
                                                           
393 AGDB. Actas del Consell Permanent de la Mancomunitat de Catalunya, 20 de febrer de 1924. 
394 Assumpció ESTIVILL, L’Escola de Bibliotecàries..., pp. 179-230. 
395 «Inauguración del Curso en la Escuela de Bibliotecarias», La Vanguardia, núm. 18.914 (3 d’octubre 
de 1924), p. 11. 
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dels Patronats de les biblioteques: «Por el temor de que pueda parecer que sus 

componentes, aparte los respetos que merecen, converjan su actuación hacia 

determinados ideales políticos».396  

Així mateix, expressà que, des del seu punt de vista, aquests ens locals havien 

d’ésser constituïts per persones fidels al nou règim: «Conviene pues que ejerzan en las 

instituciones culturales, la función directora y gubernativa de manera muy principal, 

precisamente aquellas personas que por los cargos que ostenten y por su significación 

oficial, sean firme garantía de que las bibliotecas populares no entrañan otra finalidad 

latente ni ostensible que la intensificación y la difusión de la cultura en todos sus 

órdenes.» 397 Tot i aquests arguments, la seva proposta no fou aprovada de seguida, ja 

que tant Jordi Rubió com Alexandre Galí feren el possible per a evitar-ho; elaboraren un 

informe tècnic desaconsellant la seva dissolució.  

Aquest informe, que fou presentat pel Consell de Pedagogia al Consell 

Permanent de la Mancomunitat, defensava l’honor i la parcialitat dels membres dels 

patronats. A més, per tal de fer entendre l’absurditat de la proposta de Llosas, tant 

Rubió com Galí van explicar la tasca que, des del seu punt de vista, havien desenvolupat 

els patronats fins al moment: concerts, lectures de poesies, cursets tècnics, conferències 

de cultura femenina i sessions dedicades a facilitar als nens la comprensió de les grans 

obres literàries. És a dir, actes totalment inofensius organitzats de manera altruista. 

 Tot seguit, argüiren que si les biblioteques foren centres culturals fou gràcies a: 

«el esfuerzo colectivo de unos hombres de buena voluntad, con sacrificios pecuniarios 

muchas veces, siempre con generosa oblación del tiempo hurtado a los negocios 

particulares.»398 I, finalment, van recalcar que sense els patronats les biblioteques no 

haguessin pogut existir, ja que foren els seus membres els que van convèncer als seus 

conciutadans de la necessitat de fer un sacrifici econòmic per obtenir un dels cenacles 

de cultura de la Mancomunitat i, per tant, era totalment injust i irracional destituir-los.399 

No obstant això, el Consell Permanent, compost bàsicament per elements afins 

al règim, no va fer cas de l’informe tècnic i, finalment, el dia 11 d’abril de 1924, va 

aprovar la proposta de Llosas.400 A més, es va establir que, a partir d’aquell moment, els 

                                                           
396 AGDB. Actes del Consell Permanent de la Mancomunitat, 28 de febrer de 1924.  
397 Ibid. 
398 Arxiu de la Biblioteca de Catalunya (ABC). Capsa 507/1 1920-1925. Informe de Jordi Rubió de 
valoració de les biblioteques presentat a la Comissió de liquidació de la Mancomunitat, 9 de maig de 
1925. 
399 Ibid. 
400 AGDB. Actes del Consell Permanent de la Mancomunitat de Catalunya, 11 d’abril de 1924.  
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patronats haurien d’estar compostos com a mínim per un representant de l’Església 

Catòlica de cada ciutat. Concretament, la constitució dels nous patronats es va haver de 

dur a terme de la següent forma: 

 

«Presidentes honorarios: el de la Mancomunidad y el Consejero de Cultura. 

Presidente efectivo: el diputado de la Mancomunidad delegado de su Consejo 

Permanente. Vicepresidente: el alcalde de la ciudad. Vocales natos: El cura párroco 

de la localidad de mayor categoría, y en el caso de ser estas iguales, el más antiguo. 

El maestro y la maestra públicos de mayor categoría, el director del Instituto, en 

Figueras, y el director de la Escuela de Bellas Artes, en Olot. El vocal de más edad 

que en concepto de padre de familia forme parte de la Junta local de Instrucción 

Pública. La señora de más edad que en concepto de madre de familia forme parte de 

la Junta local de Instrucción pública. Dichos individuos podrán proponer al Consejo 

de la Mancomunidad, como vocales de elección hasta tres individuos de reconocida 

ilustración sean o no titulares en cualquier grado civil o eclesiástico.»401 

 

Altrament, també hi hagué canvis simbòlics. El 24 d’abril de 1924, les 

bibliotecàries de la xarxa van rebre un ofici del Consell Permanent de la Mancomunitat 

de Catalunya que establia l’obligació d’hissar la bandera espanyola en lloc de la 

catalana i que, a més, obligava a tancar la biblioteca en les diades considerades 

representatives per a la nacionalitat espanyola, com ara el 12 d’octubre, «día de la 

raza», per a rememorar el descobriment espanyol de les Amèriques; el 2 de maig, en 

homenatge als màrtirs de la Guerra del Francès, anomenada per a ells «guerra de la 

independència espanyola»; el 25 de juliol, Sant Jaume patró d’Espanya; el 8 de 

desembre, dia de la Puríssima Concepció, així com els dies del sant i l’aniversari dels 

principals membres de la monarquia española: el 23 de gener, sant del rei, el 10 de maig 

aniversari del príncep, el 17 de maig aniversari del rei, i el 21 i 24 de juliol en motiu del 

sant i l’aniversari de la reina.402  

Tal vegada, però, la restricció més gran que es va produir dins les biblioteques 

populars fou la prohibició de contenir premsa política. La decisió es va prendre en el 

Consell Permanent de la Mancomunitat celebrat el 4 de juny de 1924: «El Consejo 

Permanente de la Mancomunidad ha examinado la lista de todas las publicaciones y 
                                                           
401Anuario de las Bibliotecas Populares. 1924-1925, Barcelona, Dirección Técnica de Bibliotecas. 
Diputación Provincial de Barcelona, 1925, p. 87. 
402 Arxiu de la Biblioteca Antoni Maria Claret. Correspondència rebuda de la Biblioteca Popular de 
Sallent, 24 d’abril de 1924.  
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obras que se reciben en las bibliotecas populares dependientes de la Mancomunidad y 

ha acordado dar de baja a todos los diarios políticos y demás publicaciones que a tal 

efecto se reciben con el carácter de gratuitas, recomendado a su vez a los directores de 

dichos centros el mayor celo en el cumplimiento de este acuerdo.»403  

Com va palesar Josep Grau en la seva obra La Lliga Regionalista i la Llengua 

Catalana 1901-1924, aquest acord no esmentava el nom de cap periòdic en concret, 

sinó que deixà la tria de les capçaleres que calia donar de baixa a Jordi Rubió, que 

encara era director del Servei Tècnic de Biblioteques. Dos mesos després d’haver rebut 

aquest comunicat, Rubió comunicà al Consell Permanent que havia donat de baixa les 

subscripcions de La Veu de Catalunya, La Publicitat, El Sol, Excelsior i Journal de 

Genève. Així mateix demanà als membres del Consell que li indiquessin quines altres 

publicacions eren considerades polítiques. Li van respondre que aprovaven les baixes 

que havia decidit, però es negaren a pronunciar-se sobre quins altres títols havien 

d’ésser sancionats.404 

En definitiva, la política bibliotecària duta a cap en aquesta primera etapa es va 

caracteritzar per un ofec econòmic important, així com per un intent de desvincular les 

biblioteques populars del simbolisme nacional català. Ara bé, sembla que aquests 

objectius no acabaren d’acomplir-se perquè la Mancomunitat continuà essent una 

institució incòmoda per al dictador. És per això que el 20 de març de 1925, es va 

decretar la seva definitiva dissolució. La promulgació de l’Estatut Provincial tingué com 

a conseqüència el desmembrament de la Xarxa de Biblioteques, els centres de la qual 

van passar a dependre de les seves respectives diputacions. 

 

 

5.3. El desmembrament de la Xarxa de Biblioteques 

 
«Para el bienestar de las provincias catalanas de España entera, 

pedimos la disolución de la Mancomunidad. La Mancomunidad ha sido, 

es y será (a pesar de lo que crean algunas personas de buena fe) la 

madrastra de Cataluña. Cataluña tiene una madre que es España, y no 

necesitan las provincias catalanas, la tutoría ni el centralismo 

absorbente de Barcelona. […] Hay que acabar con esos organismos 

                                                           
403 «Publicaciones políticas suprimidas» La Voz, núm. 1.580 (5 de juny de 1924), p. 11.  
404 Josep GRAU, La Lliga…, p. 357. 
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criaderos de separatistas que sostiene la Mancomunidad con fondos 

procedentes de los pobres municipios rurales, que se denominan 

«Seminari de filosofia», «Institut d’Orientació professional», 

«Biblioteques circulants», «Estudis Catalans» y otras cosas por el estilo 

que son, han sido y serán siempre malas para la buena educación 

patriótica del pueblo.»405  

 

L’ordenament legal segons el qual es va regir el Règim de Primo de Rivera, no 

fou aprovat fins al juliol de 1925. Aquest nou marc jurídic, dissenyat per l’equip de José 

Calvo Sotelo, va preveure un major poder pels municipis en un context d’uniformització 

provincial, segons el qual havien de desaparèixer les identificacions territorials, com la 

Mancomunitat de Catalunya.  

Inicialment, es va justificar la desaparició de la Mancomunitat de Catalunya amb 

l’argument que d’aquesta forma es podria acabar més fàcilment amb el caciquisme i la 

corrupció que afectava a tot el territori. Per aquesta raó, els nous dirigents de l’Estat van 

realitzar, també, una reforma de l’administració local. No obstant això, darrere la 

supressió de la Mancomunitat de Catalunya no hi havia únicament l’objectiu de la 

regeneració de l’Estat, sinó que l’afany principal d’aquest canvi fou acabar amb el 

catalanisme polític.406  

Com explicà Ramon Alberdi en la seva investigació sobre l’Escola del Treball, 

quan la Mancomunitat fou dissolta es va iniciar un procés de confiscació d’institucions 

que pertanyien a aquest ens administratiu, o bé que eren subvencionades per ell, amb 

l’objectiu: «d’apropiar-se d’aquests centres, desnaturalitzar-los, i utilitzar-los per a 

controlar ideològicament i políticament a la població.»407  

En el cas particular de les biblioteques populars, com assenyalà per primera 

vegada en una investigació Teresa Rovira, les diputacions de Lleida, Girona, Tarragona 

i Barcelona van decomissar els centres que es trobaven sota les seves respectives 

jurisdiccions, al llarg del mes de juliol de 1925.408  

                                                           
405 La Voz de Gerona, núm. 234 (24 de febrer de 1924), p. 1. 

406 Giovanni C. CATTINI, Joaquim de Camps i Arboix. Un intel·lectual en temps convulsos. Barcelona, 
Fundació Josep Irla, 2015.  
407 Ramon ALBERDI, «Política i ensenyament a Barcelona. L’Escola del Treball (1913-1930)», 
Recerques: Història, economia i cultura, núm. 14 (1983), pp. 97-112.  
408 Teresa ROVIRA, «La xarxa catalana de Biblioteques Populars: dels orígens a la desfeta de 1939», 
Item, núm.14 (gener-juny), p.5-10. 
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A partir d’aquell moment els «temples de cultura de la Mancomunitat» van passar 

a dependre directament de l’ens provincial al qual pertanyien, tal com explicà Rubió en 

la nota preliminar de l’Anuari 1924-25: «Desde julio de 1925 las ocho Bibliotecas 

Populares, sometidas a un ritmo y un control uniformes, han quedado adscritas, 

administrativa y jerárquicamente, a las respectivas Diputaciones provinciales.»409 

(vegeu la totalitat del text a l’apèndix). 

La desaparició de la Xarxa de Biblioteques es va produir, per tant, d’un dia per 

l’altre; no es va deixar temps per a fer cap transició. Simplement, els presidents de cada 

Diputació van expropiar-les i a partir d’aquell dia les coses van passar a funcionar d’una 

altra manera. A Barcelona el diputat provincial que es designà per ocupar l’àrea de 

cultura i instrucció pública fou Antoni Robert i Rodríguez, catedràtic de l’Escola 

d’Enginyers. (vegeu la seva biografia a l’apèndix). A Girona, l’encarregat de dirigir 

aquella àrea fou el diputat provincial Martirià Butiñá i Oller, comerciant i ex-alcalde de 

Banyoles. Mentre que a Tarragona fou l’advocat Joan Baptista Vives i Anguera (vegeu 

la seva biografia a l’apèndix). 

Tot i que la Xarxa es va disgregar, hi va haver elements comuns que totes les 

biblioteques van seguir compartint. Totes elles van seguir essent sucursals de la 

Biblioteca de Catalunya i van poder seguir demanant llibres a la Central Tècnica de 

Barcelona. Així mateix van continuar utilitzant la mateixa metodologia i prestant els 

mateixos serveis. El sistema tècnic imposat per d’Ors es va mantenir intacte arreu. 

Totes les biblioteques van compartir, a més, l’obligació de celebrar «La Fiesta 

del Libro», una diada que es va començar a celebrar a partir de l’octubre de 1925, en 

honor a Miguel Cervantes.410 Eduard Aunós, ministre de treball, comerç i indústria del 

règim entre 1925 i 1930, influït per les estratègies publicitàries del feixisme italià, va 

intentar establir aquesta festa a totes les escoles i centres de cultura de l’estat, per tal que 

es dediqués una hora a la lectura de obres literàries que «exaltaran la patria y el libro 

español».411  

                                                           
409«Notas preliminares», Anuario de las Bibliotecas Populares. 1924-1925, Barcelona, Dirección Técnica 
de Bibliotecas. Diputación Provincial de Barcelona, 1925, p.5 
410 Com féu avinent Jordi Rubió en les notes preliminars que va escriure per L’Anuario de las Bibliotecas 
Populares de 1927, sembla que aquesta festa, d’entrada, no va tenir gaire bona rebuda, ja que es va 
plantejar amb un: «tono de solemnidad friamente oficial», que feia difícil la seva popularització. Per això, 
aquell any es va decidir regalar llibres entre els nens que solien anar a la biblioteca, per tal d’animar una 
mica la festa. (p. 7). 
411 Fernando CENDÁN PAZOS, La fiesta del libro en España. Crónica y miscelánea, Madrid, Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez, 1989, p. 24. 
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Altrament, es va imposar a tots els equipaments del territori l’ús de la llengua 

castellana en la documentació oficial. Fins aleshores el dietari i els informes encara es 

trobaven en llengua catalana, però a partir de 1925 es va haver de passar al castellà. 

Per acabar, cal remarcar que tant a Girona, com a Barcelona com a Tarragona, es 

va establir una Central Tècnica per a coordinar les biblioteques que havien quedat sota 

la seva jurisdicció. A Barcelona continuà en la seva direcció Jordi Rubió, que coordinà 

les biblioteques de Sallent, Canet de Mar i Pineda (i més endavant també les 

biblioteques de Granollers i de Manresa). A Tarragona es va crear, com veurem amb 

detall tot seguit, una Central Tècnica a la capital, per tal de coordinar les biblioteques de 

Valls i el Vendrell (i posteriorment les de Tarragona i Ulldecona). L’encarregada 

d’ocupar la direcció d’aquesta central fou Mercè Enrich i Otero, que fins aleshores 

havia estat directora de la biblioteca de Valls. Finalment a Girona, es va establir una 

direcció tècnica amb seu a la biblioteca de Figueres, per tal de coordinar aquest centre i 

el d’Olot. La persona encarregada d’assumir aquesta tasca fou Joan Subias Galter.412 

L’única biblioteca que va quedar despenjada fou la de Les Borges Blanques, que va 

quedar totalment aïllada, ja que a la provincia de Lleida no n’hi havia cap més.413  

Per a conèixer les diferències i les peculiaritats de cadascun dels centres en 

aquesta etapa i els efectes que va tenir aquesta nova política pública sobre la població 

caldrà dur a cap una anàlisi més detallada en els pròxims capítols.  

 

 

5.4. La introducció de noves obres al fons bibliogràfic 

 

Pel que fa a la censura de llibres, tal com recolliren Reis Fontanals i Marga 

Losantos en el seu estudi sobre la Biblioteca de Catalunya, hi ha poques notícies.414 Tan 

sols s’ha pogut documentar una carta en la qual es donava l’ordre que no es difongués la 

cultura de «caràcter tendenciós».415 

Per bé que a les biblioteques populars no hi va haver una censura directa sobre el 

fons bibliogràfic existent, sí que de mica en mica es van anar introduint llibres 

«espanyolistes». A inicis d’octubre de 1924 el Consell Permanent va decidir comprar 
                                                           
412 Per a més informació sobre la biografia de Joan Subias vegeu l’obra: Joaquim NADAL, Joan Subias 
Galter (1897-1984), dues vides i una guerra, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2016. 
413 Jordi RUBIÓ, «Notas preliminares», Anuario de Bibliotecas Populares de 1924-25.., p. 5-6. 
414 Reis FONTANALS; Marga LOSANTOS, Biblioteca de Catalunya 100 anys. 1907-2007, Barcelona, 
Biblioteca de Catalunya, 2007, p. 142. 
415 ABC. Capsa 507, Exp.3, p. 6.  
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100 exemplars de la revista La Raza Española, de Blanca de los Ríos, 416 perquè fossin 

repartits per les biblioteques i les escoles de Catalunya.417 Més endavant, feren el mateix 

amb El Libro de la patria de Josep Pin i Soler.418 Un manual escolar de tendència 

conservadora i, clarament, centralista.419  

 A més a més, s’envià a les biblioteques documentació oficial emesa pel règim. A 

Canet de Mar la bibliotecària es va veure obligada a acceptar dos exemplars d’una 

conferència del delegat governatiu del municipi, Josep Fernández Bosch, que va anar a 

entregar a la biblioteca el secretari de l’Ajuntament, així com d’altres documents 

oficials del règim que els anaren arribant.420  

 En ésser abolida la Mancomunitat l’estiu de l’any 1925, encara va augmentar 

més el contingent de llibres relacionats amb la promoció de la identitat espanyola. La 

Comissió Provincial Permanent de Barcelona, per exemple, va acordar la necessitat de 

comprar 300 exemplars de l’obra de José Fermatín: Los valores históricos de la 

dictadura española i diversos exemplars de La Nueva España; Elogio de la patria y el 

soldado español i Álbum de Primo de Rivera, una revista il·lustrada sobre la vida del 

dictador i les famílies addictes al règim. 421 

Paral·lelament, la resta de diputacions també van fer arribar a les biblioteques 

propaganda del règim. A les Figueres i a Olot s’hi podien trobar els discursos que 

pronuncià Alfons Sala a l’Assemblea de la Mancomunitat de principis de 1924, així 

com les principals llegendes i mites del nacionalisme espanyol com: Vida de grandes 

hombres: El Cid Campeador; Carlos II y su Corte; Historia de la civilización ibérica, 

Catálogo de la Colección de Pinturas del Excmo. Duque de Berwick y de Alba. Obres 

                                                           
416 Raza Española (1919-1930), fou una revista fundada a Madrid per Blanca de los Ríos, de periodicitat 
mensual. L’objectiu de la publicació era propagar una imatge positiva de la història de l’Estat Espanyol. 
Influïda pel pensament de Menéndez Pelayo, la revista pretenia recuperar el prestigi de la cultura 
espanyola, tant en el mateix país com en les antigues colònies. D’altra banda, també pretenia que el 
nacionalisme espanyol tingués com a pilars a la Monarquia i la Religió. De forma subtil però constant la 
revista va promocionar la figura d’Alfons XIII. 
417 «La Raza Española», La Montaña, núm. 2.403 (18 d’octubre de 1924), p. 7.// Aquesta informació 
també va aparèixer al periòdic ABC: «Un acuerdo de la Mancomunidad de Cataluña», ABC, núm. 6.800 
(18 d’octubre de 1924), p.17 
418 Josep Pin i Soler (Tarragona, 1842- Tarragona 1927) fou un prosista, traductor i dramaturg del 
moviment realista. Va estudiar magisteri a Tarragona i més tard es va traslladar a Madrid per cursar la 
carrera de Filosofia i Lletres. L’any 1923 va escriure el llibre Libro de la patria, on va exposar la seva 
ideologia conservadora i nacionalista espanyola, que va mantenir fins al final de la seva vida.  
419 Arxiu de la Biblioteca Pere Gual i Pujadas. Dietari de la Biblioteca Popular de Canet de Mar [Llibre 3: 
1925-1928], 18 de febrer de 1925, p.1 / Arxiu de la Biblioteca Fages Climent. Dietari de la Biblioteca 
Popular de Figueres [Llibre 1: 1922-1929], 17 de febrer de1925, p. 48.  
420 Arxiu de la Biblioteca Pere Gual i Pujadas. Dietari de la Biblioteca Popular de Canet de Mar [Llibre 3: 
1925-1928], 7 de maig de 1925, p. 5. 
421 AGDB. Acords de la Comissió Provincial Permanent de Barcelona, 1925. 
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per apropar a Catalunya la cultura de la resta de l’Estat: Arte español de los siglos IX a 

XI, Música popular española de López Chabarri, La pintura española; Introducción al 

Derecho Hispánico, etc.422 .  

A més d’obres per a fomentar la parla i l’escriptura de la llengua castellana com: 

Gramática de la Lengua española, Real Diccionario de la Academia de Lengua 

Española, Gramática castellana, les biografies dels principals descobridors espanyols 

d’Amèrica i Oceania, així com totes les obres de Miguel de Cervantes i llibres sobre la 

història i la literatura espanyola de tots els temps.423  

Mentre que, segons es pot constatar en les actes de l’Ajuntament de Valls, el 

consistori local va ser obligat a adquirir llibres d’adhesió i propaganda del règim com: 

España bajo el Reinado de Alfonso XIII424 i El Dictador y la Dictadura, tant per 

l’escola com per la biblioteca.425 Així mateix, també arribaren a la biblioteca popular 

obres comprades per la Diputació de Tarragona com: La Unión Patriótica. Homenaje al 

Excmo. Sr. Marqués de Estella.426 

Així mateix, a totes les biblioteques van començar a augmentar els exemplars 

dedicats a la vida de sants i a la difusió de la religió catòlica, ja que el catolicisme va 

esdevenir un dels pilars del règim. En general totes les diputacions provincials van 

adquirir llibres com les obres del bisbe i escriptor de Tarragona, Isidre Gomà i Tomás: 

La familia según el derecho natural cristiano, La Eucaristía y la vida cristiana; María 

Madre y Señora, Las modas y el lujo ante la ley cristiana, la Sociedad y el arte; 

Jesucristo meditado y contemplado, etc. Així com les obres de José Maria Riqué i 

Estivill sobre San Juan Bautista, les de Ludovic Besse sobre la Vida de la Virgen 

Santísima, o les del reverend Caussette com El buen sentido de la fe o Santa Teresita 

del niño Jesús, entre moltes altres.427 

Ara bé, juntament amb aquestes obres també n’arribaren d’altres que 

continuaren fomentant el tradicionalisme català i alguns dels símbols del passat nacional 

de Catalunya com: Tristany i Isolda, El compte Arnau, Cançons de rem i vela, i totes les 

obres de la col·lecció Bernat Metge.428 De fet entre 1923 i 1925 Jordi Rubió, que encara 

                                                           
422 «Notícies», La Veu de l’Empordà, núm. 1.159 (25 de desembre de 1926), p. 6. 
423 «Informació general», El Deber, núm. 1.461 (14 de febrer de 1925), p. 12. // «Últimes adquicisions», 
El Deber, núm. 1.570 (18 de març de 1927), p. 15.  
424 Arxiu Comarcal de l’Alt Camp. Actes municipals de l’Ajuntament de Valls, 18 de gener de 1928. 
425 Arxiu Comarcal de l’Alt Camp. Actes municipals de l’Ajuntament de Valls, 22 de novembre de 1928. 
426 Arxiu de la Biblioteca Carles Cardó. Dietari de la Biblioteca Popular de Valls, [Llibre 2. 1924-1929], 
30 de maig de 1928, p. 42.  
427 «Biblioteca Popular», Crònica de Valls, núm. 1.113 (13 de novembre de 1926), p. 2.  
428 «Noves adquisicions», El Deber, núm.1.463 (28 de febrer de 1925), p. 14.  
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era l’encarregat de tota la Xarxa de Biblioteques, va començar a ampliar el ventall 

d’autors, introduint obres força més modernes que les que havia adquirit fins aleshores. 

I encara que a partir de 1925 deixaren d’arribar llibres d’aquestes característiques, no es 

va poder impedir als llegidors que consumissin literatura catalana. 

Malgrat la censura, els usuaris van seguir llegint els autors catalans de la mateixa 

manera que ho feren abans de la dictadura. Cal tenir en compte que, era impossible 

canviar els hàbits de les persones que s’havien acostumat a llegir en català, però també 

cal tenir clar que molta gent va començar a llegir en aquella llengua precisament perquè 

estava prohibit. És a dir, que la lectura d’obres en català fou una forma de mostrar el 

rebuig a la dictadura. 

 Recapitulant, si en una primera etapa el règim va intentar ofegar econòmicament 

les biblioteques i canviar-ne el simbolisme per tal de desprestigiar l’obra realitzada pels 

regionalistes; l’any 1925 la nova estratègia política de la dictadura, que intentava 

vincular el nacionalisme espanyol amb la modernitat i la renovació, va propiciar un 

augment en el pressupost destinat a biblioteques, que van començar a rebre nova 

bibliografia i a celebrar noves festivitats. El seu objectiu era utilitzar aquells centres en 

el seu benefici per tal d’influir a la població.  

Tot i el canvi simbòlic i ideològic que procuraren atorgar a les biblioteques, el 

model tècnic dissenyat per d’Ors restà intacte, no es féu ni un sol canvi a la normativa ni 

al reglament, fins i tot en les biblioteques de Tarragona, Girona o Lleida, que 

s’escaparen del domini de Jordi Rubió, es va mantenir la mateixa metodologia i els 

mateixos serveis. A més, a pesar de la censura, es van poder continuar llegint obres en 

català. 

 

 

5.5. La Dictablanda i l’adveniment de la II República 

 

La fugida del dictador, arran dels conflictes amb Alfons XIII i les corrupteles 

que s’havien anat destapant, va propiciar l’arribada d’un nou govern, dirigit pel general 

Dámaso Berenger, entre 1929 i 1931. 

 En aquesta època el dinamisme cultural de les ciutats va tornar a aflorar. La 

gent tornà a expressar-se en llibertat. Carles Capdevila i Recasens, director de La 
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Publicitat,429 va descriure molt bé l’ambient d’alliberament i alegria que es començava 

a respirar a Catalunya l’abril de l’any 1930: 

 

 «Un dels símptomes més esperançadors de l’etapa actual del renaixement de 

Catalunya és la cohesió, el sentit civil i cultural que va prenent la vida de comarques. 

Diumenge assistia a Granollers a la inauguració de l’exposició de pintures 

organitzada per la Casa del Vallès (a la biblioteca), i feia goig de veure l’alegria, 

l’animació que remorejava pels carrers i els centres de la vila. Era una alegria 

d’alliberament: la cordialitat, l’emoció no se sentien cohibides per l’obsessió d’un 

paternalisme interessadament egoista i venjatiu; res no obturava l’espontaneïtat, i els 

granollerins i els de la comarca que havien pogut contribuir a l’esplendor de la diada 

us acompanyaven joiosament altius, amb els ulls enriolats, per aquells carrers que 

durant aquests últims anys han hagut de passar recelosos per la denúncia artera, 

engavanyats per la tirànica protecció dels servidors de la Dictadura.»430  

 

Simbòlicament, a més, alguns ajuntaments començaren a revertir determinades 

accions imposades per la dictadura. L’Ajuntament de Barcelona, per exemple, va 

acordar suprimir tots els canvis de nom que els regidors de la dictadura van imposar als 

carrers de la ciutat.431 Així mateix, tornaren a emprendre la campanya de dur llibres en 

català a les Biblioteques Escolars, que havia estat aturada i boicotejada pels homes del 

Marquès d’Estella.  

La Comissió Permanent de l’Ajuntament va acordar revisar el catàleg de les 

Biblioteques Escolars circulants que figuraven a les diverses escoles nacionals i 

municipals, per tal de poder determinar oportunament si totes les obres incloses a les 

esmentades biblioteques d’ençà de 1924 eren apropiades per la intel·ligència dels 

alumnes de menys de quinze anys. Així mateix, van acordar incloure de nou dins aquest 

catàleg les obres de Maragall, mossèn Casaponce, mossèn Collell, Pompeu Fabra, Font i 

Sagué, Guimerà, Maçó i Torrents, mossèn Verdaguer, etc., que per ésser escrites en 

català foren suprimides també l’any 1924 (de les escoles). 432 

                                                           
429 Carles Capdevila i Recasens (Barcelona, 1879 – Barcelona, 1937), escriptor, actor i periodista català. 
Fou militant d’Acció Catalana. L’any 1922 va ser nomenat redactor en cap de La Publicitat. Fou el 
substitut d’Antoni Rovira i Virgili en la direcció d’aquest mateix rotatiu, l’estiu de 1928. A partir de 1930 
passà a dirigir el periòdic conjuntament amb Nicolau d’Olwer i Jaume Bofill i Mates.  
430 Carles CAPDEVILA «La vida comarcal», La Publicitat, núm. 17.479 (17 d’abril de 1930), p. 1. 
431 «El nom dels carrers», núm. La Publicitat, 17.479 (17 d’abril de 1930), p. 1.  
432 «El municipi. La reunió de la Comissió Permanent», La Publicitat, núm.17.479 (17 d’abril de 1930), 
p. 9. 
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A partir de l’abril de 1931, les coses avançaren encara molt més ràpid. El 28 

d’abril de 1931, pocs dies després de la proclamació de la Segona República, 

s’instaurava la Generalitat de Catalunya. Setmanes més tard, un decret creava el Consell 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya (BOGC de 9/6/1931)433  

El conseller encarregat d’aquesta àrea fou Ventura Gassol, que tindria el suport 

d’un Consell Tècnic (presidit per Jaume Serra Húnter, que faria la feina que en època de 

la Mancomunitat va dur a terme el Consell de Pedagogia). Pel que fa a les biblioteques, 

la Generalitat va ser receptora de 14 centres de lectura pública que s’havien fundat entre 

1918 i 1930. Aleshores Ventura Gassol va decidir reunificar la Xarxa de Biblioteques 

Populars i posar fi a la censura que havia imposat el règim.  

Així doncs, les biblioteques tornaren a ser els principals instruments de difusió 

de la cultura catalana, deixaren enrere la bandera espanyola i tornaren a enarborar la 

senyera.Com va posar en relleu Vicenç Allué en la seva investigació sobre les 

biblioteques populars en aquesta etapa, els dirigents d’E.R.C. crearen sis biblioteques 

més que repartiren pel territori català (Vic, Tortosa, Cervera, Vilafranca del Penedès, 

Esparreguera i Sitges) i formularen un nou sistema de biblioteques filials (petites 

biblioteques amb seu a les escoles que es bastien amb lots circulants que anaven i 

venien de les populars) per tal d’ampliar el radi d’influència.434 

 A més a més, aconseguiren simplificar el servei de préstec i van permetre la 

introducció d’obres i autors de totes les ideologies. Altrament, no sols es recuperaren les 

festivitats relacionades amb el passat nacional català, com el 23 d’abril o l’11 de 

setembre, sinó que també se n’incorporaren de significatives per al republicanisme i la 

classe obrera, com per exemple: l’11 de febrer, data de la proclamació de la Primera 

República;435 i l’1 de maig, dia internacional dels treballadors.436  

L’esclat de la guerra civil i la posterior implantació del franquisme impediren 

evolucionar el sistema bibliotecari català, tal com hagués agradat al ministre de cultura 

de la Generalitat Ventura Gassol, que l’any 1934 havia projectat instal·lar biblioteques 

                                                           
433 Posteriorment, amb l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia, el decret de creació del Consell de Cultura 
va ser declarat llei (14-12-1933), introduint-se aleshores algunes variants en l’articulat que venien a 
ampliar el reglament, més succint, del decret inicial. 
434 Vicenç ALLUÉ, «El Servei de Biblioteques del Front, epopeia cultural del segle XX», Item, núm. 44 
(2006), pp. 67-111. 
435 L’11 de febrer es va celebrar per primera vegada l’any 1932. Font: Arxiu de la Biblioteca Carles 
Cardó. Dietari de la Biblioteca Popular de Valls. [Llibre 3: 1929-1935], 11 de febrer de 1931, p. 48. 
436 Arxiu de la Biblioteca Carles Cardó. Dietari de la Biblioteca Popular de Valls. [Llibre 3: 1929-1935], 1 
de maig de 1931, p. 34. 
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populars a totes aquelles ciutats més grans de 5.000 habitants.437 

 A tall de conclusió, la dictadura de Primo de Rivera suposà un canvi de 

concepció de 360 graus, respecte a la política cultural que el govern d’Enric Prat de la 

Riba va iniciar el 1914, el directori va plantejar un projecte cultural profundament 

unitarista i anticatalanista.  

Quant a les biblioteques populars catalanes cal distingir dues etapes. En la 

primera, sota el govern d’Alfons Sala i Argemí, el baró de Viver, primer, i Pere Llosas, 

després, van confeccionar un pla basat en l’austeritat: reduïren el pressupost al màxim, 

no organitzaren cap activitat complementària a les sales de conferències, i compraren 

pocs llibres. Les úniques inversions que van estar disposats a realitzar foren: 

manteniment dels edificis, augment del sou del personal bibliotecari i construcció de la 

biblioteca de Vic, que ja estava en marxa. D’altra banda cal tenir en compte que també 

fou en aquesta etapa quan foren cessats els patronats locals de les biblioteques, per a 

col·locar a personalitats afins al règim, i que fou prohibida la subscripció a premsa i 

revistes polítiques. 

 La segona etapa, que s’inicià el juliol de 1925 amb la dissolució de la 

Mancomunitat, i per tant el desmembrament de la Xarxa, implicà que la gestió cultural i 

bibliotecària passés a dependre dels governs de cadascuna de les diputacions i, en el 

fons, de l’estratègia cultural teixida des de Madrid pel dictador i la seva mà dreta José 

Calvó-Sotelo.  

Aleshores, les biblioteques de cadascuna de les províncies, tot i estar dirigides 

per organismes diferents, van viure un procés similar de desnaturalització i aculturació, 

ja que se’ls van imposar noves diades a celebrar; i se’ls va enviar nova bibliografia; tot 

plegat amb la intenció de potenciar els referents d’espanyolitat lligats a la ideologia del 

règim i els valors de la fe catòlica.  

 En definitiva, la dictadura va aplicar la censura i va dissenyar una política 

cultural nova amb l’objectiu d’esborrar el record de l’obra duta a terme entre 1914 i 

1923. Ara bé, caldrà veure en el pròxims capítols fins a quin punt aquestes restriccions 

van modificar la cosmovisió de la ciutadania i si realment el nou simbolisme i el nou 

ideari imposats pel règim van quallar entre el conjunt social català. 

 

 

                                                           
437 Mercè ROSELL, La Generalitat de Catalunya. II. Política cultural, Barcelona, Undarius, 1977, p. 54. 
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PART 3: BIBLIOTEQUES I ÀMBIT LOCAL (Els 

estudis de cas) 
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Tercera Part: Biblioteques i àmbit local  

 

El Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya, primer, i els 

Ajuntaments i els Patronats Locals de les Biblioteques Populars, després, van ser els 

organismes que es van encarregar de guiar els passos per tal que el projecte dissenyat 

per Eugeni Ors es dugués a terme tal com havia estat previst. 

No obstant això, com es podrà comprovar a continuació, hi hagué imprevistos i 

condicionants propis de cada realitat local que van fer variar alguns dels aspectes 

planificats en primera instància. Un cop obertes les primeres biblioteques populars, els 

encarregats de gestionar-ne el dia a dia, conscientment o inconscientment, van 

contribuir a generar dinàmiques diferents a cada centre. A més, cada municipi tenia 

unes característiques econòmiques, socials, geogràfiques, demogràfiques, polítiques i 

culturals determinades, que expliquen que cada població es relacionés de forma diferent 

amb la seva biblioteca.  

Per tot això, en aquest capítol em centraré a analitzar a fons el pas de les 

biblioteques populars de la Mancomunitat per Valls, Olot, Sallent, Canet de Mar i 

Figueres, amb l’afany de resoldre els següents interrogants: Per què els consistoris 

d’aquestes localitats van sol·licitar una biblioteca? Com és que la Mancomunitat va 

escollir aquestes poblacions en concret per a desenvolupar el seu projecte? Quines 

expectatives va generar el nou centre entre la població? Quins usuaris van freqüentar-

lo? Quines foren les conseqüències de la seva instal·lació? 

 Finalment procuraré escatir quins canvis es van produir en cadascuna de les 

biblioteques populars arran de l’adveniment de la dictadura de Primo de Rivera i, què va 

suposar l’adveniment de la II República.  
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CAPÍTOL 6. VALLS I D’OLOT, DUES BIBLIOTEQUES PER LES ELITS 

 

 

6.1. El context vallenc: Josep Magriñà i la lluita per l’hegemonia política 
 

« Ah! El dia que els ciutadans més humils puguin tenir a l’abast les obres 

com «Les vides paral·leles» de Plutarc, les novel·les de Dickens, la 

Crònica del rei Jaume... es produirà una vera formació dels esperits, una 

positiva emancipació de les consciències i es sentirà gravitar per damunt 

els nostres estaments socials una influència ètica i civilitzadora més 

sòlida que en totes les prèdiques pseudo-culturals, que tots els «cursillos 

populares» que tots els enganys oficials aconseguits per «gestiones del 

Diputado del Distrito».438  

 

Valls, capital comarcal de l’Alt Camp, va ser de les primeres ciutats de la 

Província de Tarragona que mostrà interès per obtenir una biblioteca popular de la 

Mancomunitat de Catalunya. Els motius que van empènyer als dirigents vallencs a fer-

ne la sol·licitud són diversos i no poden desvincular-se del seu context polític i social.  

Fins a finals de segle XIX, Valls havia estat una ciutat dominada pel partit 

liberal, per la qual cosa les iniciatives culturals i de modernització sempre havien estat 

entre les prioritats dels governants de la ciutat, dirigits en la seva darrera etapa per Josep 

Cabestany i Hernández. A més a més, en aquest període es succeïren fets importants per 

a la ciutat com la creació de la fàbrica de gas (1880), la fundació del Banc de Valls 

(1881), l’inici de l’eixample de la ciutat (1881), l'arribada del tren Barcelona-Vilanova-

Valls (1883), el naixement de la Societat Agrícola de Valls (1888) i la construcció del 

campanar de l’església de Sant Joan (1897), el més alt de Catalunya.439  

Ara bé, també és cert que en els últims lustres del segle XIX, van tenir lloc grans 

rivalitats polítiques i culturals, sobretot en l’àmbit associatiu. El 1886 es va fundar el 

Centre de la Unió Republicana i el 1890 el Centre Catalanista de Valls, entitats que 

competiren per a influir l’opinió pública amb el Centre de Lectura de Valls, fundat pels 

                                                           
438 «La primera biblioteca», Pàtria de Valls, núm. 340, (6 de juliol de 1918), p. 2.  
439 Santiago ROQUER SOLER i Lluis NAVARRO MIRALLES (coords.), Valls i la seva Historia. Segle 
XX, Valls, Institut d’Estudis Vallencs, 2010, p. 22. 
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liberals el 1862; el Cercle Tradicionalista de Valls, fundat pel partit carlí; i els sindicats 

anarquistes de la ciutat, que tenien una gran influència sobre treballadors i pagesos.  

Tot amb tot, la competència entre uns i altres no acabà aquí. A inicis de segle 

XX, Joan Canals i Vilaró, diputat al Congrés Espanyol pel partit conservador pel 

districte Valls-Montblanc, va inaugurar «El Ateneo de Valls» per tal d’influir 

políticament i cultural sobre els obrers de la ciutat. A més, entre 1906 i 1913, l’alcalde 

de Valls Indaleci Castells i Oller, també, del partit conservador,440 va intentar promoure 

iniciatives per modernitzar i culturitzar la ciutat. Castells es fixà l’objectiu d’obrir un 

Museu i una Biblioteca Municipals.441 Tanmateix, cap d’aquests dos projectes es va 

poder desenvolupar, atès que en la següent legislatura municipal, de 1913 a 1915, fou 

imposat un alcalde per reial ordre, Tomàs Avellà i Guàrdia del partit carlí, que va 

entorpir l’administració i les iniciatives culturals ideades en el mandat anterior.442  

Sembla que aquestes iniciatives, però, no acabaven de satisfer a una part de la 

societat, que hauria preferit un tipus de biblioteca oficial, més imparcial i més encarada 

a proporcionar uns coneixements més tècnics, com van fer avinent els redactors del 

setmanari Pàtria:443 

 

«Feia pena i vergonya veure la nostra terra com una mena de desert, excepció feta de 

la seva capital […] Prou les dretes en forma de patronatos i les esquerres amb el nom 

de centros de cultura havien volgut […] posar a l’abast del poble el doll ubèrrim del 

saber; però: ni pot dir-se cultura a l’esquifida, pedant, tendenciosa i sectària erudició 

barata, ni aquells fons de biblioteca fets a base de remeses del ministeri d’instrucció 

pública de l’Estat Espanyol, amb llibres plens de les majors imbecilitats, o formats 

per obres d’un to exclusiu».444 

                                                           
440 Indaleci Castells i Oller (Valls, 28/03/1864 – Valls 1930), era el fill d’una família benestant de Valls. 
Estudià ciències exactes a la Universitat de Barcelona. En tornar a la seva ciutat natal va exercir com a 
professor. Fou el fundador el periòdic setmanal La Crónica de Valls (15/07/1905 ‒ 11/07/1936), on va 
escriure nombrosos articles sobre com es podia millorar la vida dels vallencs. Fou alcalde de Valls pel 
partit conservador entre 1906 i 1913, així com regidor en diversos períodes. A més, fou membre de 
nombroses associacions culturals com Els Amics de l’Art i la Cultura i el Patronat de la Biblioteca 
Popular de Valls. [Font: Josep MARTÍ BAIGET, Indaleci Castells i Oller, una vida al servei de Valls 
(1864-1930),Valls, Cossetània, 2010.] 
441 Margarida ARITZETA ABADAL i Rafael CASTELLS PARÍS, «Indaleci Castells, entre la història i el 
mite», Quaderns de Vilaniu, núm. 48 (2005), p. 7-14.  
442 «L’Ajuntament», La Crònica de Valls, núm. 552 (8 de gener de 1916), p. 2. 
443 La Pàtria (1912-1925) fou el setmanari comarcal representant dels interessos de la Joventut 
Nacionalista de Valls. Entre 1919 i 1921 la redacció va estar formada per Tomàs Selva i Grifell (director) 
Pere Llobera (mestre) i Pere Mialet (catalanista), cosa que va decantar el setmanari cap a un catalanisme 
més obert i progressista. [Font: Laura VIVES, «La premsa de la ciutat de Valls al segle XX», Quaderns 
de Vilaniu, núm. 42 (2002), p. 157-194).] 
444 «La primera biblioteca», Pàtria de Valls, núm. 340 (6 de juny de 1918), p. 2. 
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No fou fins al 14 de novembre de 1915, quan la Unió Federal Nacionalista 

Republicana (U.F.N.R.) va guanyar les eleccions municipals que es va poder tirar 

endavant una biblioteca moderna, aparentment més seriosa que les que fins al moment 

s’havien constituït: una biblioteca que formaria part de la xarxa d’equipaments culturals 

de la Mancomunitat de Catalunya. 

Així doncs, el nou servei cultural públic que dissenyà Eugeni d’Ors arribà a 

Valls, en gran part, gràcies a la lluita entre els diferents poders polítics de la ciutat per 

assolir l’hegemonia. I és que tant el nou alcalde, Josep Magriñà,445 com els seus 

companys d’equip de govern, els regidors regionalistes i Indaleci Castells (regidor 

díscol del partit conservador), van voler obtenir aquell equipament per tal de 

modernitzar, moralitzar i catalanitzar la ciutat; per a contrarestar el poder de les velles 

forces polítiques liberals i tradicionalistes, i per a fer front al sindicalisme llibertari. 

En la sessió inaugural del nou ajuntament, celebrada l’1 de gener de 1916, Josep 

Montserrat i Quadrada,446 regionalista, va voler expressar el suport de la seva formació 

política al nou alcalde que, des del seu punt de vista, duria la regeneració a la ciutat: 

«Magriñá es garantía de acierto, en él concurren las condiciones de celo y de 

competencia que son necesarias más que nunca en la presente ocasión, para que sean 

fructíferos y no estériles como en el bienio pasado, los deseos y planes de 

regeneración.»447 

                                                           
445 Josep Magriñà i Martí (Valls, 1869 – Valls, 1946), fill d’una família de comerciants vallencs, estudià 
dret a Barcelona. El 1903 fou regidor de l’Ajuntament de Barcelona pel partit republicà federal. El 1905, 
en morir el seu pare, va haver de deixar el càrrec i tornar a la seva ciutat natal. Aleshores, va passar a 
ocupar-se del negoci familiar i a participar activament de la política local. El 1906 va ser nomenat vocal 
de la Junta de Govern del Banc de Valls i el 1909 president de la Cambra de Comerç de Valls i diputat 
provincial pel districte de Valls-Montblanc. Seguidament, el 1913, fou escollit regidor del consistori 
vallenc, en aquesta ocasió com a militant de la U.F.N.R. Entre 1916 i 1923 fou alcalde de la ciutat per 
aquest mateix partit (excepte en el període de 1921-1922, que va renunciar per motius de salut). [Font: 
Josep MARTÍ I BAIGET, «L’entorn polític de Josep Magriñà i Martí (1869-1946)» a Josep SÁNCHEZ 
CERVELLO i Jordi PIQUÉ PADRO (eds.), La II República al Camp de Tarragona, Tarragona, 
Publicacions URV, 2016, pp. 185-206.] 
446 Josep Maria Montserrat i Cuadrada (Valls, 1873 – Barcelona, 1925) industrial del ram dels blanquers. 
Afiliat a la Lliga Regionalista i amic personal de Francesc Cambó. Fou fundador de Centre Catalanista de 
Valls. Entre 1909 i 1911 fou regidor del consistori vallenc. En les eleccions provincials de 1915 i de 1919 
fou elegit per a formar part de l’Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya. Finalment, entre 1919 i 
1921 exercí com a president de la Diputació de Tarragona. [Font: Manuel GÜELL, «Josep Montserrat i 
Cuadrada», a Enric PUJOL I Josep SANTESMASSES (coords.), Diccionari il·lustrat dels Diputats de la 
Mancomunitat de Catalunya, Institut Ramon Muntaner i Coordinadora de Centres de la Parla Catalana, 
2016 [En línia]: http://diputatsmancomunitat.cat/mancomunitat/content/montserrat-i-cuadrada-josep 
(data de consulta: 11 de desembre de 2016)] 
447 Arxiu Comarcal de l’Alt Camp. Fons administratiu. Actes del ple del consistori, 1916-1917. Sessió 
inaugural del nou ajuntament presidit per Josep Magriñà. 1 de gener de 1916. 

http://diputatsmancomunitat.cat/mancomunitat/content/montserrat-i-cuadrada-josep
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Certament, Magriñà fou una figura decisiva, ja que gràcies a la seva gestió fou 

possible sanejar la hisenda local i emprendre noves iniciatives en el camp social i 

cultural, com la de sol·licitar una biblioteca popular per a dur el progrés a la ciutat. No 

es pot menystenir el fet que aquest polític vallenc fou escollit, entre 1903 i 1905, regidor 

pel setè districte de l’Ajuntament de Barcelona; ni tampoc el fet que, aleshores, coincidí 

amb Hermenegildo Giner de los Ríos i Albert Bastardas, dos polítics que l’influïren, i 

que evidentment l’ajudaren a adquirir experiència i el feren especialment receptiu a 

totes aquelles propostes que tinguessin a veure amb el foment de la cultura popular.448 

A més a més, com ha posat de relleu l’historiador Josep Martí i Baiget, el primer 

l’alcalde vallenc de la U.F.N.R va tenir la sort que, en la seva etapa al capdavant del 

consistori, un conjunt de personalitats d'inqüestionable pes polític, econòmic i social, li 

feren costat.449 Em refereixo als catalanistes de la Lliga Regionalista: Josep Montserrat 

Cuadrada i Fidel de Moragas; els conservadors: Octavi Martinell i Indaleci Castells i els 

republicans Joan Farré i Bella, Ricard Pallarès.  

Efectivament, fou gràcies a l’entesa que hi hagué entre tots aquests actors que es 

va poder dur a terme un projecte de modernització per a la ciutat. La relació entre els 

diversos regidors era tan bona que el conservador Indaleci Castells, en una article que 

va escriure en el periòdic que ell mateix dirigia, La Crònica de Valls, va atribuir tot el 

mèrit dels canvis que s’estaven realitzant, més que a l’Estat o a la Mancomunitat, a 

l’acció de l’alcalde republicà: 

  

«Durante la alcaldía ha sido inaugurada la Biblioteca Popular y se ha suprimido el 

cupo de consumos. No se nos diga que esto ha sido obra del Estado y de la 

Mancomunidad. Sin el ambiente que crea la alcaldía y sin el estímulo de su voluntad, 

estas mejoras no se consiguen. Se dan a quien las merece o tiene méritos y arte para 

alcanzarlas. Para esto Valls ha tenido una ventaja: la cohesión del Ayuntamiento. Pero 

esto es también un mérito del señor Magriñá. Se debe a su tacto exquisito. No ha 

querido ser enemigo de nadie y nadie ha sido su enemigo.»450 

 

                                                           
448 Cèlia CAÑELLAS i Rosa TORÁN, Els governs de la ciutat de Barcelona (1875-1930): eleccions, 
partits i regidors. Diccionari Biogràfic, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2013, p. 163. 
449 Josep MARTÍ BAIGET, «L’entorn polític de Josep Magriñà i Martí (1869-1946)» a Josep SÁNCHEZ 
CERVELLO i Jordi PIQUÉ PADRO (eds.), La II República al Camp de Tarragona, Tarragona, 
Publicacions URV, 2016, pp. 185-206. 
450 Indaleci CASTELLS, «De la alcaldía», La Crónica de Valls, núm. 701 (4 de gener de 1919), p. 1. 
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No obstant això, la idea de sol·licitar una de les biblioteques de la Mancomunitat 

no sorgí inicialment de Magriñà, sinó que fou una proposta de la Joventut Nacionalista 

de Valls, una associació capitanejada per Tomàs Selva, Pere Llobera i Pere Mialet. 

Aquests tres intel·lectuals representaven a les noves generacions catalanistes de la 

ciutat, i tenien l’anhel de renovar la societat políticament i cultural. Per això, juntament 

amb Fidel Moragas i Rodés (membre de la Lliga Regionalista i arxiver de la ciutat)451 es 

van encarregar de convèncer als regidors del consistori i a l’opinió pública de la 

necessitat d’instal·lar una de les biblioteques públiques que oferia la Mancomunitat de 

Catalunya des del setmanari que ells mateixos editaven: Pàtria.452  

Després d’aquesta campanya publicitària a favor de les biblioteques populars, el 

28 d’octubre de 1915, el consistori vallenc va aprovar presentar-se a concurs per a 

sol·licitar una de les biblioteques populars de la Mancomunitat. La proposta fou 

plantejada de forma oficial per a la Comissió Cultural del consistori formada per Joan 

Farré i Bella (republicà nacionalista); Fidel Moragas (regionalista) i Indaleci Castells 

(conservador), és a dir amb un acord de tres forces polítiques diferents. 453  

Aquesta bona relació entre tots els partits polítics vallencs, tant de dretes com 

d’esquerres, per a educar, moralitzar i instruir la població mitjançant la instal·lació 

d’aquells nous equipaments, no fou gens habitual a la resta de ciutats catalanes. És més, 

en moltes poblacions de Catalunya els representants dels partits dinàstics no mostraren 

gaire interès a crear noves institucions de cultura públiques, atès que l’oferta privada de 

l’Església ja els semblava suficient. No obstant això, el cas de Valls fou diferent, 

sobretot arran dels interessos personals i polítics d’Indaleci Castells, que es trobava en 

aquell moment enfrontat amb la resta d’elements conservadors de la seva comarca. De 

fet, Castells, malgrat ésser conservador, fou una de les persones que més va treballar per 

a trobar un terreny que complís les condicions necessàries per a construir-hi la 

biblioteca; va aconseguir que Francesc Dasca i Boada, notari afí al partit liberal, cedís 

                                                           
451 Fidel Moragas i Rodés (Valls, 1890-Valls, 1951), nét de Vicenç Rodés, pintor i miniaturista. Fidel 
milità a la Lliga Regionalista de Valls, fou alcalde accidental d’aquesta ciutat tan sols per uns mesos l’any 
1909. A més de metge, fou arxiver i aficionat a la fotografia. Sempre es mostrà molt interessat per a 
difondre la historia i la cultura vallenca. El 1917 fou nomenat president del Patronat de la Biblioteca 
Popular. [Font: «Fidel Moragas i Rodés», Enciclopèdia Catalana. En línia: 
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0044249.xml (Data de consulta: 14 de març de 2016.)] 
452 «La Mancomunitat. Les biblioteques populars», Pàtria, núm. 187 (21 d’agost de 1915), p. 1. 
453 Arxiu Municipal de Valls. Fons de l’Administració local. Actes municipals, 28 d’octubre de 1915.  

http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0044249.xml
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un solar a l’Ajuntament, en un entorn aïllat però solemne, al final del passeig dels 

Caputxins, just al costat del santuari de la Verge del Lladó.454  

 

  

 

Img. 3. Emplaçament de la biblioteca de Valls, al costat del santuari de la verge del 

Lladó. 

 

Font: Dipòsit digital de documents de la UAB. Col·lecció de postals, Fons Joan Gómez 

Escofet. Biblioteca de Valls, 1932. 

 

 

6.2. La duresa dels primers anys: elitisme i alta cultura (1918-1922) 

 

Després de realitzar tots els tràmits burocràtics necessaris, el 15 de desembre de 

1915, la Mancomunitat de Catalunya va adjudicar una de les quatre primeres 

biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Populars a Valls, ja que com ressenyà Teresa 

Mañà: «era de les poques ciutats de la província de Tarragona que complia tots els 

requisits».455 Ara bé, la historiografia local no ha cregut sols aquesta versió, recollida en 

el document que es féu públic per a resoldre el concurs, sinó que també ha volgut 

recordar el fet que Eladi Homs, nascut a Valls, fos el secretari del Consell de Pedagogia 

de la Mancomunitat hi va tenir alguna cosa a veure, tot i que fins avui no s’ha pogut 

provar.456  

                                                           
454 El solar, de 326,20 m2 va ser cedit pel notari Francesc Dasca i Boada, germà del diputat liberal Albert 
Dasca i Boada. 
455 Teresa MAÑÀ, Les biblioteques populars..., p. 126. 
456 Josep Maria BAIGET: «L’entorn polític de Josep Magriñà i Martí (1869- 1946)», a Josep SÁNCHEZ 
CERVELLÓ i Jordi PIQUÉ (eds.), La II República..., p. 188. 
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Fos com fos, el 21 d’octubre de 1916 es va celebrar la festa de col·locació de la 

primera pedra del nou equipament cultural i el 24 de juny de 1918 la seva 

inauguració.457 Aquests actes protocol·laris, presidits per figures tan significatives com 

Josep Puig i Cadafalch i Eugeni d’Ors, serviren per atorgar rellevància al projecte i per a 

fer entendre als vallencs que calia aprofitar al màxim les noves instal·lacions.458 

La litúrgia que es va seguir en aquest tipus de cerimònia, idèntica per totes les 

biblioteques que s’inauguraren a partir d’aquell moment, serà analitzada amb 

deteniment en els capítols que segueixen. El que interessa remarcar ara és que, 

d’entrada, els vallencs, van rebre el centre amb gran entusiasme i expectació, com 

palesen els articles que es publicaren entorn d’aquelles dates a la premsa local. 

Destaquen, sobretot, els que van escriure el periodista i escriptor Pere Llobera i 

l’arquitecte Cèsar Martinell i Brunet, ja que ambdós van posar moltes esperances en la 

biblioteca i el seu potencial catalanista i moralitzador.  

 Per a Llobera, que publicà la seva opinió a Pàtria, la biblioteca havia de 

representar l’inici d’una vida nova per a Valls, ja que la seva instal·lació havia de servir 

per: «allunyar-nos dels vicis, fomentar el bon gust, donar mitjans d’orientació als 

estudiosos, elevar el promig intel·lectual de la població [...] i connectar els catalans 

amb les inquietuds del món».459 Per la seva banda, Martinell publicà un extens article a 

La Crònica de Valls, en el qual va enaltir les qualitats d’aquell nou equipament que era 

per a ell: «un temple de cultura» on els vallencs podrien assolir «una gran 

intel·lectualitat col·lectiva» que els duria a ser una de les viles més rellevants de 

Catalunya.460 Cal tenir present que la biblioteca fou el primer equipament cultural 

públic que es construí a Valls des de la inauguració del Teatre Principal a finals de la 

dècada de 1850 i que, per tant, és normal que la seva creació fos, en general, molt ben 

rebuda per a tota la població.  

Malgrat l’entusiasme inicial, en els primers anys de funcionament de la 

biblioteca, el nombre de lectors fou força reduït i, per tant, la vida dins del centre 

avorrida i poc prolífica. Tal vegada per això, tant Consol Pastor,461 que fou la primera 

                                                           
457 «La primera biblioteca del poble», La Veu de Catalunya, núm. 6.867 (24 de juny de 1918), p. 8. 
458 Arxiu Municipal de Valls. Plens municipals. Sessió del dia 20 de febrer de 1917. 
459 Pere LLOBERA, «De les biblioteques», Pàtria, núm. 249 ( 20 d’octubre de 1916), p. 1.  
460 Cèsar MARTINELL, «La Biblioteca Popular», Crònica de Valls, núm. 595 (21 d’octubre de 1916), p. 
1.  
461 Consol Pastor i Martínez (Barcelona, 1887 ‒ Barcelona, 1973). Fou l’alumne número 1 de la primera 
promoció de l’Escola Superior de bibliotecàries (1915-1918). A més de bibliotecària, també era mestra. 
El juliol de 1918 fou nomenada directora de la primera biblioteca popular de la Mancomunitat de 
Catalunya, la de Valls. Un any després es traslladà a Barcelona en guanyar la plaça de professora auxiliar 
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directora de la biblioteca, com Maria Solsona i Suñer, que es va encarregar d’aquell 

equipament entre 1919 i 1922, duraren poc temps en el seu càrrec.462 I és que, com va 

reconèixer Teresa Mañà en el seu estudi monogràfic sobre la xarxa de biblioteques, el 

nombre d’usuaris tan escàs dels primers anys, així com el tipus de vida que es duia en 

l’àmbit local, molt menys dinàmic que a Barcelona, va desmotivar a moltes 

bibliotecàries.463  

Segons dades recollides per la mateixa Mañà, si Valls comptava l’any 1910 amb 

10.250 habitants, al llarg de l’any 1919 tan sols acudiren a la biblioteca 5.933 persones 

(una mitjana de 17 lectors diaris).464 Una xifra que si bé anà en augment en els anys 

següents, fou sobretot gràcies a la presència cada vegada més abundant de públic 

infantil, i no pas perquè es guanyés públic adult (que era el més apreciat, ja que en el 

fons les biblioteques havien estat dissenyades per a aquelles persones que un cop 

acabada l’escola tenien ganes de dur un pas més enllà la seva formació). 

 L’evolució del nombre de lectors, per tant, no fou gaire positiva, com es pot 

veure, amb més detall, en la taula que segueix: 

 

Taula 1. Evolució del nombre de lectors a la sala de lectura de la biblioteca popular de 

Valls entre 1920 i 1924. 

 

 1920 1921 1922 1923 1924 

Adults 6.413 5.600 4.996 4.307 3.473 

Infants 1.772 3.061 2.279 3.139 3.843 

Total 8.185 8.661 7.275 7.446 7.316 

 
Font d’elaboració pròpia gràcies a dades aportades per l’Anuario de las bibliotecas 

Populares, 1924-1925, p. 67-68. 

 

                                                                                                                                                                          
de l’Escola Superior de Bibliotecàries. (Font: Assumpció ESTIVILL, Qui era qui a l’Escola de 
Bibliotecàries..., p. 70).  
462 En aquesta etapa també passaren per la biblioteca tres auxiliars, amb molts pocs anys de diferència: 
Maria Roca Rosell (4 de juliol de 1918- 17 de juliol de 1919); Mercè Enrich Otero (17 de juliol de 1919- 
abril de 1922) i Providència Tomàs i Vendrell (20 de juliol de 1922- 1 de març de 1925). Per a conèixer 
més aspectes de la vida d’aquestes bibliotecàries vegeu: Teresa MAÑÀ, Les biblioteques populars..., 
157-168. 
463 Teresa MAÑÀ, Les biblioteques populars..., p. 215. 
464 Ibid. 
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A tot això, cal afegir que, qualitativament, els usuaris que freqüentaren aquell 

servei públic tampoc no representaren al conjunt social vallenc. Tant fou així, que els 

redactors de la Crònica de Valls lamentaren l’absència d’obrers i pagesos a la biblioteca 

de forma pública: «Quasi es pot dir que el poble hi entrà de ple [a la biblioteca]. Més no 

oblidem el “quasi” que hem escrit suara, aquest quasi vol dir que hauríem volgut veure 

algunes bruses, o millor el trajo mecànic, el tipus de treballador intel·ligent en quines 

mans tant de goig li fa un llibre.» [sic.] 465 

Si l’afluència de lectors no fou tan bona com s’esperava va ser perquè el disseny 

d’Ors, i sobretot la tria bibliogràfica que realitzà, no s’adaptà gaire bé a les necessitats 

del públic general, com demostrà Jordi Llobet en la seva tesi doctoral.466 Ara bé, en 

aquest cas, també hi va influir l’actuació del Patronat Local de la Biblioteca, que no 

ajudà a dinamitzar ni a popularitzar aquell cenacle de cultura. Atès que diferència 

d’altres patronats, el de Valls fou dirigit per personalitats eminentment 

conservadores.467 El president de l’entitat fou Fidel Moragas, de la Lliga Regionalista; i 

el secretari Cèsar Martinell, també regionalista. Com a vocals actius destacaren les 

figures de Tomàs Selva i Grifell, de les Joventuts Catalanistes de Valls; Ramon 

Montserrat i Cuadrada, de la Lliga Regionalista; i Indaleci Castells, del partit 

conservador.468  

Aquest conjunt d’intel·lectuals i polítics va organitzar actes d’alta cultura, poc 

atractius pel públic majoritari. Programaren conferències de poesia i literatura molt 

especialitzades on, per exemple, analitzaren les obres de Dant i de Molière.469 I, fins i 

tot, organitzaren cursos d’història de Catalunya pels Pomells de Joventut de la ciutat 

amb l’afany d’enaltir les «glòries de la pàtria».470 Però, en canvi, no va organitzar cap 

acte de cultura popular. 

                                                           
465 «Biblioteca», Crònica de Valls, núm. 686 (20 de juliol de 1918), p. 2. 
466 Jordi LLOBET, Lectura i biblioteques..., p. 321 i següents. 
467 A l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona, Capsa C-866. Biblioteca de Valls, 1918-1934, es 
poden consultar les actes del Patronat de la Biblioteca de Valls de 1920, 1921 i 1922.  
468 L’1 de gener de 1919 va tenir lloc la primera reunió del Patronat que quedà constituït per a figures 
molt diverses de l’arc polític. La presidència fou per al ja conegut Fidel Moragas, i la secretaria per a 
l’arquitecte regionalista Cèsar Martinell. Com a vocals foren escollits: Indaleci Castells, Josep Magriñà, 
Ramon Montserrat i Cuadarada, Ricard Pallarès, el diputat Josep Mestres, Tomàs Selva i Grifell, Francesc 
Dasca i Boada, Assumpció Coll de Tomàs, Pilar Cuadrada de Montserrat, Carme Dasca de Cosidó. [Font: 
«Informació», Pàtria, núm. 366 (4 de gener de 1919), p. 3.].  
469 El 13 de març de 1921 Manuel Montoliu donà una conferència sobre Dant en ocasió del seu centenari 
[Font: “Biblioteca popular”, Pàtria, núm. 439 (12 de març de 1921), p.6.] / El 19 de gener de 1922 Joan 
Francesc Vidal i Jové féu una conferencia sobre Molière a la sala annexa de la Biblioteca Popular. [Font: 
“Biblioteca Popular”, Pàtria, núm. 487 (11 de febrer de 1922), p.6.] 
470 Ibid. 
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Altrament, sempre tingueren una relació molt estreta amb les autoritats 

eclesiàstiques de la ciutat. En diverses ocasions es va convidar a l’Arxiprest de Valls als 

actes celebrats a la biblioteca. El 6 de gener de 1922, per exemple, hi va ser acollit per a 

celebrar la diada de Reis i, fins i tot, se li va deixar fer un discurs: «Es celebra a la 

biblioteca la festa de reis. [...] l’arxipreste es va dirigir als petits animant-los a 

continuar el camí que havien començat a la biblioteca, ja que hi trobarien un mitja per 

enriquir la seva intel·ligència i seguir el: “camí de la virtut buscant a Jesús, com ho 

havien fet els tres reis”».471 

És a dir, que el tipus d’actes que se suposava que havien de dinamitzar el centre, 

fer-lo inclusiu i donar-li un caràcter més popular, van atreure únicament els membres de 

les classes mitjanes i altes de la societat vallenca, ja que eren els que tenien el temps, 

l’interès i la base cultural necessària per a poder apreciar aquella oferta d’alta cultura. 

 Aquesta tendència del patronat de potenciar un tipus de cultura, que es podria 

adjectivar d’elitista i conservadora, també va quedar reflectida, com demostrà el mateix 

Jordi Llobet, en el fons bibliogràfic de la Biblioteca de Valls, que no va incloure llibres 

d’autors tant moderns, com en d’altres biblioteques, ja que ni el Patronat ni tan sols els 

propis lectors del centre els van demanar en el llibre de desiderates com sí que succeí, 

per exemple, en els casos de Figueres i Canet de Mar.472 En el cas de Valls, quan es van 

introduir obres noves fou, en primer lloc, per a engruixir la col·lecció local; en segon 

lloc, per a completar la col·lecció d’autors que ja hi havia a la biblioteca com: Jaume 

Balmes, Mossèn Cinto Verdaguer; i, en tercer lloc, per a sol·licitar literatura moderna, 

novel·les moralistes com ara: Pepita Jiménez, de Juan Varela, El sombrero de tres 

picos, de Pedro. A. Alarcón, Casta de Hidalgos, de Ricardo León, Rimas, de Gustavo 

Becquer, Horacianes de Miquel Costa, Hores de Sol de Magí Morera.473 

 

 

 

 

 
                                                           
471 Arxiu de la Biblioteca Carles Cardó de Valls. Dietari de la Biblioteca Popular de Valls, [Llibre 1: 
1920-1924], 6 de gener de 1922, p. 37.  
472 Tot i que el llibre de desiderates de la biblioteca de Valls no s’ha conservat, sí que tenim referències 
sobre algunes de les obres que sol·licitaren lectors i membres del Patronat de Valls, gràcies a una llista 
que es publicà a l’acta de la primera reunió del Patronat de la Biblioteca que es troba a l’Arxiu de la 
Diputació de Barcelona (AGDB), capsa C-866, «Biblioteca de Valls», exp. 1, «1918-1934». Acta de la 
Primera Reunió del Patronat de Valls, 31 de desembre de 1918.  
473 Jordi LLOBET, Lectura i biblioteques..., p.322-323. 
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6. 3. Mercè Enrich un revulsiu per a la biblioteca de Valls (1922-1924) 

 

A la Biblioteca Popular de la capital de l’Alt Camp, les coses no començaren a 

millorar fins que Mercè Enrich Otero ocupà el càrrec de directora el 22 d’abril de 1922. 

Era la tercera bibliotecària que agafava les regnes del centre, però tenia un avantatge 

sobre la resta; ella ja hi havia treballat amb anterioritat i, per tant, coneixia bé la realitat 

local amb la qual s’hagué d’enfrontar, ja que entre el 17 de juliol de 1919 i el 22 d’abril 

de 1922 havia ocupat el càrrec d’auxiliar.474 

En la seva etapa com a directora Enrich aconseguí millorar els resultats 

d’afluència, sobretot arran de dos fets inqüestionables: en primer lloc, perquè demanà a 

Rubió que organitzés conferències destinades a un públic popular; en segon lloc, mercès 

a la seva gran capacitat de treball i autoexigència; i, en tercer lloc, pel seu caràcter obert 

i receptiu.  

Pel que fa a les conferències, cal ressaltar que al cap de poc temps d’assolir el 

càrrec, Enrich exposà el següent en el seu informe anual: «El nostre interès ha d’anar 

encaminat a secundar l’esforç de l’obrer concurrent de la biblioteca i a despertar 

l’esperit dels que no hi vénen. [...] Mantes vegades se’ns ha ocorregut pensar en la 

utilitat que tindrien uns cursets de tècnica, presentant després una bibliografia d’obres 

d’aquesta matèria existents a la Biblioteca, i fins en l’interès que podria despertar el 

tiratge d’aquesta bibliografia.»475  

Davant tals arguments, Jordi Rubió, que va assumir el càrrec de director tècnic 

de la Xarxa de Biblioteques l’any 1920, va decidir organitzar una sèrie de conferències i 

cursets destinats als treballadors vallencs, com per exemple, l’acte que va realitzar el 

professor Rafael Campalans sobre Mecànica Elemental;476 la conferència que donà 

                                                           
474 Mercè Enrich i Otero (?, 1880 – Tarragona, 11 de març de 1951). La seva família materna era 
originària de la Conca de Barberà, la seva mare, Carme Otero Samsó, fou enterrada a Tarragona el 26 de 
juny de 1931. El tiet de Mercè (germà de la seva mare) era el pare franciscà Pascual Otero. Mercè fou 
alumna de la segona promoció de l’Escola de Bibliotecàries de la Mancomunitat. Primerament, treballà 
com a auxiliar de la biblioteca popular de Valls (17/07/1919 – 22/04/1922) i, seguidament, com a 
directora d’aquell mateix centre (22/04/1922 – 27/03/1926). Més endavant fou directora del servei de 
biblioteques populars de la província de Tarragona i directora de la Biblioteca Popular de Tarragona fins 
que es va jubilar l’any 1950. Més enllà de l’àmbit de la biblioteconomia fou militant d’Acció Popular 
Catòlica, l’any 1929 fou nomenada presidenta de la seva secció femenina. Posteriorment, dirigí la Escuela 
Dominical del Consejo Diocesano de Mujeres de Tarragona. [Fonts: «Primer aniversario de Mª de las 
Mercedes Enrich Otero», Diari de Tarragona, núm. 4.197 (9 de març de 1952) p. 2. / «Mercè Enrich», 
Por Él!, (1 de juny de 1951), p. 2.] 
475 Ibid., p. 11. 
476 El curs de Rafael Campalans es programà pels dies 19 i 20 de maig de 1923. [Font: “Noves”, Pàtria, 
núm. 552 (17 de maig de 1923), p. 5.] En aquest mateix article també s’anuncià una conferència de 
Ventura Gassol sobre humanitats, organitzada per l’Institut d’Estudis Generals. 
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Higini Anglès sobre la tradició musical popular;477 o el curset de cuina casolana per a 

dones, que es van celebrar al llarg de l’any 1923.478 Tots aquests actes, en el seu 

conjunt, van ajudar a promocionar la biblioteca i a millorar la presència de lectors.479  

Respecte al seu caràcter i a la seva abnegació pel treball, cal tenir en compte que, 

a diferència d’altres bibliotecàries, Enrich va aconseguir integrar-se a la perfecció entre 

la societat vallenca. D’aquesta forma va aconseguir guanyar-se la confiança dels lectors 

i, també, fer més popular el centre que regentava. Una de les estudiants en pràctiques 

que passà per la seva tutela, Martina Pascual, anotà en el dietari de la biblioteca: «la 

srta. Enrich [...] s’ha sapigut fer tan vallenca d’esperit que penso que l’èxit d’aquesta 

biblioteca es deu en gran part a ella» [sic.].480  

 

Img. 4. Fotografia de Mercè Enrich, 1920 

 

Font: Arxiu de l’Escola de Bibliotecàries. Capsa 549. Fot. 018. Retrat 

realitzat per Pere Català a Mercè Enrich, 1920. 

 

Certament, gràcies a la seva actitud va aconseguir consolidar-se com un actor 

important en la vida cultural de la ciutat. Ho palesen la seva participació en diverses 

reunions i actes, així com el fet que se la inclogués com a jurat en determinats premis i 

concursos d’àmbit local.481 A més, quan l’any 1926 es va constituir la Central de 

                                                           
477 La conferència d’Higini Anglès es celebrà el dia 21 de gener de 1923, [Font: “Biblioteca Popular”, 
Pàtria, núm. 535 (18 de gener de 1923), p. 7.] 
478 El curset de cuina casolana per “senyores i senyoretes” va tenir lloc entre el 5 i el 10 de novembre de 
1923. [Font: “Biblioteca Popular”, Joventut per la Fe i la Pàtria, núm. 253 (20 d’octubre de 1923), p.3.  
479 Mercè ENRICH, “Biblioteca Popular de Valls”, Anuari de les Biblioteques Populars 1923, Barcelona, 
Consell de Pedagogia. Direcció Tècnica de Biblioteques Populars, 1924, p. 13-19. 
480 Arxiu de la Biblioteca Carles Cardó. Fons de la Biblioteca Popular. Martina Pascual, Dietari de la 
Biblioteca Popular de Valls, [Llibre 2: 1924-1929), 28 de març de 1925, p. 12 i 13.  
481 «El concurs de la Protectora» Pàtria, núm. 557 (21 de juny de 1923), p. 2-3. 
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Biblioteques de la Província de Tarragona, ella fou l’escollida per a dirigir-la, en 

reconeixement a la seva gran labor.  

Concretament fou el dia 26 de març de 1926 quan deixà la direcció de la 

biblioteca de Valls per continuar ascendint professionalment. Després d’un any ocupant 

aquell nou càrrec Jordi Rubió va voler lloar la seva gran comesa: «Ella ho remou tot, ho 

transforma tot; de la seva feina en fa un veritable apostolat, i gràcies a ella, el que 

semblava que havia d’ésser una oficina burocràtica, es va convertint en una obra 

d’empenta i vigor. Sé que a Tarragona li paguen amb simpatia la tasca que acompleix: 

l’aprecien i la consideren moltíssim.»482 

La trajectòria i els assoliments d’Enrich foren d’allò més importants si es té en 

compte que d’entrada, tant arreu de Catalunya, com concretament a Valls, la idea que 

les dones ocupessin la direcció de les biblioteques no fou gaire ben rebuda. Els 

regionalistes vallencs van haver d’esforçar-se molt a recalcar, a través del seu òrgan de 

premsa, que la professió de bibliotecària era digna i adequada per a les dones, ja que 

sembla que va generar certs dubtes: «Nostres lectors saben que la provisió de 

bibliotecàries a les Biblioteques populars de la Mancomunitat ve a determinar una 

carrera nova, d’excepcional importància per la dona. Amb la carrera de Bibliotecària 

ve a crear-se a nostra terra un tipus nou de professió femenina molt adequat i d’una 

dignitat poc comú. [sic.]»483 Més endavant, i des d’aquest mateix periòdic es va tornar a 

fer èmfasi en el tema assenyalant que la professió de bibliotecària era d’una gran 

transcendència i honorabilitat: «la direcció d’una qualsevol de les Biblioteques 

Populars [...] és un alt lloc d’honor des del qual es pot realitzar una obra de 

transcendència.»484  

Si es va haver d’insistir tant en aquesta idea, és perquè es considerava que calia 

consolidar encara aquella nova cosmovisió. Amb tot, com ja s’ha vist, el bon caràcter i 

la gran intel·ligència d’Enrich la van ajudar a trencar les reticències inicials. A més a 

més, com que no es va casar ni va tenir fills, ho va tenir més fàcil per a consolidar la 

seva carrera. Comparat amb altres companyes, tingué una trajectòria molt més llarga i 

fructífera. És més, en la festa d’homenatge que li feren en motiu de la seva jubilació, 

                                                           
482«Bibliotecas Populares», Diario de Tarragona, núm. 58 (9 de març de 1927), p. 2. 
483 «Informació», Pàtria, núm. 283 (9 de juny de 1917), p. 2.  
484 «Escola Superior de Bibliotecarias», Pàtria, núm. 298 (22 de setembre de 1917), p. 3.  
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l’any 1950, Manuel Montoliu va destacar que fou la primera bibliotecària que arribà 

feliçment al final de la seva carrera.485  

 

 

6. 4. L’adveniment de la dictadura de Primo de Rivera a Valls (1923-1925) 

 

L’1 d’octubre de 1923, immediatament després del cop d’estat del general Primo 

de Rivera, foren dissoltes les corporacions locals d’arreu del territori. L’equip de govern 

del consistori vallenc, encapçalat per Joan Casas (que havia cobert la baixa per malaltia 

de Josep Magriñà), fou destituït i substituït per Joan Baptista Vives i Anguera i, pocs 

dies després, per Lluís Forés i Oliver.486  

Més endavant, el 12 de gener de 1924, els representants de Valls a l’Assemblea 

de la Mancomunitat foren cessats i reemplaçats per Francisco Blasi Cucurull (fins 

aleshores director del Banc de Valls) i per Joan Baptista Vives i Anguera, que va haver 

de renunciar a l’alcaldia per un problema burocràtic.487  

A més a més, aviat arribà al municipi el delegat governatiu del règim, Carlos 

Boy Albadalejo, un repressor de cap a peus que, en prendre possessió del càrrec, afirmà 

que el seu objectiu era: «lograr una España grande y feliz, procurando que la región 

catalana alcance positivo esplendor para que en suma la nación entera reconquiste el 

poderío que en otras épocas merecimos que fuese admirada y respetada por todos los 

países.»488  

Amb aquest nou context, la vida a la biblioteca popular va començar a canviar. 

D’entrada, Mercè Enrich es va veure obligada a substituir la senyera per la bandera 

espanyola. I és que, com va recollir la premsa local el 16 de novembre de 1923, el règim 

va establir una sanció econòmica per assegurar-se que cap particular, institució o entitat 

fes ús dels emblemes catalans: «Prohibeixen que en els edificis particulars, en les 

societats i altres centres (a més dels edificis oficials), onegi altra bandera que no sigui 

la d’Espanya, castigant els infractors amb una multa de 500 ptes. a 5.000 ptes., i amb 

                                                           
485 «Homenaje a la directora de la Biblioteca señorita Enrich», Diario Español de Tarragona, núm. 3.816 
(20 de desembre de 1950), p.2 
486 Vicenç GASCON i Francesc VALLÈS, «La dictadura de Primo de Rivera des de la perspectiva de 
Valls», Quaderns de Vilaniu, 27 (1995), p. 45-72. 
487 Joventut per la Fe i per la Pàtria, núm. 266 (19 de gener de 1924), p. 6. 

488 Actes Municipals de Valls, 16 de novembre de 1923. Cita extreta de l’article: Vicenç GASCON i 
Francesc VALLÈS, «La dictadura de Primo de Rivera des de la perspectiva de Valls», Quaderns de 
Vilaniu, núm. 27 (1995), p. 45-72. 
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presó de 6 mesos».489Aquesta imposició fou motiu de protesta, fins i tot, entre els 

membres del partit tradicionalista de la ciutat, que argumentaren que hauria estat més 

just poder hissar ambdues banderes de costat: «El Directori Militar, amb son explicable 

i just anhel d’extirpar el separatisme català, no satisfà als bons catalans, que malgrat 

no sentir-se separatistes, els llastima en lo més íntim el R.D, prohibint l’ús públic 

d’altra bandera que no fos l’espanyola.»490 

Més endavant, l’11 d’abril de 1924, es va tornar a produir un canvi important. El 

Consell Permanent de la Mancomunitat de Catalunya va decidir aprovar un dictamen 

per a destituir els Patronats Locals de totes les biblioteques populars. Per això, a Valls 

van haver de dimitir Fidel Moragas, Cèsar Martinell, Tomàs Selva Grifell, Indaleci 

Castells, Josep Montserrat Cuadrada i la resta dels vocals que constituiren aquell ens. 

Pocs dies després, el 9 de maig, es va formar un nou patronat;491 que fou constituït per 

Francisco Blasi, diputat provincial pel districte de Valls, que ocupà el càrrec de 

president; Emili Salvany, l’alcalde de Valls, que ocupà el càrrec de vicepresident; així 

com per Josep Tarragó i Pelayo, mestre; Josepa Porta, mestra i els pares de família 

Josep Bordes i Folch i Dolors Ferrater de Vives, que foren vocals. A més «a precs 

insistents de dits senyors»492 continuaren formant part del patronat, alguns dels 

membres que anteriorment havien format part d’aquella entitat, com ara Tomàs Selva i 

Grifell, que en fou el secretari.493  

Com que aquest nou Patronat no fou gens actiu, tan sols es va limitar a projectar 

una exposició d’iconografia Mariana,494 diversos intel·lectuals vallencs, encapçalats per 

Cèsar Martinell,495 van voler fundar una entitat per a revitalitzar de nou el centre: 

l’Associació d’Amics de l’Art i de la Història (nascuda l’abril de 1924).496  

Tot i les bones intencions d’aquesta agrupació, el règim no va voler aprovar els 

seus estatus, segons la premsa, arran: «d’una plaga de prejudicis i malfiances 

                                                           
489 Pàtria, núm. 570, (20 de setembre de 1923), p. 3. 
490 «Noves», Joventut per la Fe i per la Pàtria, núm. 256 (10 de novembre de 1923), p. 5.  
491 Arxiu de la Biblioteca Carles Cardó. Dietari de la Biblioteca Popular de Valls [Llibre 2: 1924-1929], 9 
de maig de 1924, p. 2.  
492 «Noves», Pàtria, núm. 604 (15 de maig de 1924), p. 8. 
493 Ibid.  
494 Cèsar MARTINELL, «Carta oberta als Amics de l’Art i la Història locals», Crònica de Valls, núm. 
1004 (11 d’octubre de 1924), p. 1. 
495 Ibid.  
496 La primera reunió dels Amics de l’Art i la Història va tenir lloc a la biblioteca de Valls el dilluns 10 
d’abril de 1924. En aquesta trobada Fidel Moragas va llegir un capítol del seu treball històric: «Notes 
d’Històric-agrícoles del terme de Valls». [Font: «Noves», Joventut per la Fe i per la Pàtria, núm. 278 (12 
d’abril de 1924), p. 8.] 
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iròniques».497Amb tot, abans que es fes efectiva aquesta revocació, l’entitat va poder 

celebrar les seves primeres reunions amb normalitat, i fins i tot va editar un llibre de 

l’arquitecte Cèsar Martinell titulat: L’Art en la seu nova de Lleida.498 

 La incertesa i la manca d’informació que reberen les bibliotecàries entorn de 

totes aquestes prohibicions i censures, tant pel que fa al patronat com pel que fa als 

Amics de l’Art i la Història, fou motiu de protesta, ja que ningú les tingué en compte. 

Consol Llauger, estudiant en pràctiques a la Biblioteca de Valls, va escriure a Jordi 

Rubió per tal de reclamar-li explicacions: «aquí estem un xic amoïnades amb tantes 

dimissions i tants canvis».499 Així mateix, Mercè Enrich, també li demanà explicacions 

sobre el que estava passant: «I vostè Sr. Rubió, tan tancat, en deu saber moltes coses i 

res ens diu. Aquí patim més que si fóssim a Barcelona. Res sabem. Vostè creu més 

convenient no canviar impressions amb nosaltres?»500  

No obstant això, les imposicions van continuar succeint-se, sense que elles en 

sabessin res, ni hi poguessin fer res. El 29 de maig de 1924, i pel que fa a la llengua, 

Enrich anotà en el seu dietari: «han arribat els rètols de matèries escrits en bilingüe»,501 

de la qual cosa es dedueix que entre 1923 i 1924 es va imposar l’obligació d’utilitzar 

ambdues llengües, la catalana i la castellana en tota la documentació oficial.  

Un altre punt que no es pot oblidar és la imposició de noves festivitats i 

commemoracions relacionades amb la identitat nacional espanyola (vegeu-les a 

l’apèndix). Un canvi que, per cert, tampoc no acabà de convèncer a la directora del 

centre, ja que quan va haver d’anunciar el tancament de la biblioteca els dies 12 

d’octubre (Festa de la Raça) i 25 de juliol (Sant Jaume, patró d’Espanya), va especificar 

el tancament es realitzà «per força major»,502 perquè hi estaven obligades, no perquè 

fos voluntat seva.  

  Tot amb tot, una de les restriccions més gran que es va produir en aquest període 

fou la prohibició d’oferir premsa política, que es decretà el 4 de juny de 1924. En el cas 

de Valls, aquesta imposició va provocar una disminució important de lectors adults. 

                                                           
497 «Els amics de les belles coses», Acció Comarcal, núm. 33 (16 de gener de 1926), p. 1 i 2. 
498 «Noves», Pàtria, núm. 639 (24 de desembre de 1924), p. 6. 
499Arxiu de la Biblioteca Carles Cardó. Correspondència Enviada, Carta de Consol Llauger a Jordi Rubió, 
25 d’abril de 1924. 
500 Arxiu de la Biblioteca Carles Cardó. Correspondència Enviada, Carta de Mercè Enrich a Jordi Rubió, 
9 de maig de 1924. 
501 Arxiu de la Biblioteca Carles Cardó. Dietari de la Biblioteca Popular de Valls [Llibre 1: 1922-1924], 
29 de maig de 1924, p. 2.  
502 Arxiu de la Biblioteca Carles Cardó. Dietari de la Biblioteca Popular de Valls [Llibre 2: 1924-1929], 
25 d’octubre de 1926, p. 28. 



193 
 

Com es pot veure en la taula que s’adjunta a continuació, entre 1923 i 1925, l’afluència 

d’usuaris majors de 12 anys passà de 4.996 l’any 1922 a 3.969 l’any 1925. Ara bé, com 

que el flux dels infants que acudiren el centre va continuar en augment, aquesta 

disminució gairebé no afectà l’estadística final: 

 

Taula 2. Disminució dels usuaris adults a la sala de lectura de la biblioteca popular de 

Valls (1922-1925) 

 1922 1923 1924 1925 

Adults 4.996 4.307 3.473 3.969 

Infants 2.279 3.139 3.843 3.864 

Total 7.275 7.446 7.316 7.833 

 

Font d’Elaboració pròpia, amb dades extretes de l’Anuario de bibliotecas populares. 

1924-1925, Barcelona, Dirección Técnica de Bibliotecas. Diputación Provincial de 

Barcelona, p. 68. 

 

 Per acabar, i com a darrera novetat que tingué lloc entre 1924 i 1925, cal 

esmentar un canvi en positiu, i és que Mercè Enrich, d’acord amb Jordi Rubió, inicià un 

projecte molt interessant de col·laboració amb els pobles de l’Alforja i Salomó, que va 

convertir en una mena de filials de la biblioteca de Valls, ja que cada quinze dies 

enviava llibres a les escoles d’aquestes poblacions, per tal que els mestres els poguessin 

deixar en préstec a les persones que hi estiguessin interessades.503 

 

 

6. 5. La biblioteca sota les ordres de la Diputació de Tarragona (1925 -1931)  

 

El 29 de juliol de 1925 la Diputació de Tarragona, presidida per Manuel de 

Orovio Romeu, es va fer càrrec de les biblioteques de Valls i del Vendrell.  

El 17 d’octubre de 1925 la Corporació Provincial va nomenar a Joan Baptista 

Vives i Anguera com a ponent de la secció de cultura.504 (veure biografia a l’apèndix). 

Pocs dies després, els membres del Patronat de la Biblioteca Popular de Valls tornaren a 

ésser destituïts. En aquesta ocasió foren elegits per a substituir els vells patrons el 

                                                           
503 «L’Alforja», La Publicitat, núm. 16.070 (20 de setembre de 1925), p.4 
504 «La dissolució de les diputacions i la Mancomunitat», Pàtria, núm. 587 (17 de gener de 1924), p. 2. 
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diputat ponent de cultura Joan B Vives i Anguera (president); Francisco Cisté i Voltas 

(regidor delegat de l’ajuntament); l’arxiprest, Miquel Grau i Antoni; així com els 

vocals: Francesc Dasca i Boada, Fidel Moragas i Rodes, Josep Magriñà i Martí, Indaleci 

Castells i Oller, Ricard Pallarés, Josep Montserrat i Cuadrada, Rilar Cuadarada, 

Assumpta Coll, Cèsar Martinell i Tomàs Selva i Grifell.505  

El 7 d’octubre de 1926 es va decidir crear una Central de Biblioteques Populars 

a Tarragona per tal d’establir vincles entre les tres biblioteques que estaven sota la tutela 

d’aquella província: Valls, Vendrell i Tarragona (fundada justament aleshores). Aquesta 

central, com ja s’ha esmentat anteriorment, fou dirigida per Mercè Enrich.506  

La voluntat de la Diputació de Tarragona, i sobretot la del diputat encarregat de 

la secció de cultura, Joan Baptista Vives i Anguera, era continuar la tasca de 

modernització cultural que va iniciar la Mancomunitat, però eliminant qualsevol rastre 

del proselitisme catalanista de les seves empreses. Per això, la bibliotecària que substituí 

a Enrich, Trinitat Pi Pagès,507 es va veure obligada a escriure el dietari, i tota la 

documentació relacionada amb la biblioteca en castellà, així com a incloure obres que 

fomentaven el nacionalisme espanyol en el fons bibliogràfic, com per exemple: La 

Unión Patriótica. Homenaje al Excmo. Marqués de Estella, Anuario Estadístico de 

España, La actuación de España en Marruecos, Las cien mejores obras de la literatura 

española, La vida de Pizarro, María Estuardo, etc.508 A més, a partir d’aleshores 

tampoc no podria anar a Barcelona a les reunions de bibliotecàries que es feien 

anualment, ni tampoc enviar els seus informes a Jordi Rubió, per tal que formessin part 

dels Anuaris que se solien publicar per a donar a conèixer la vida de les biblioteques.  

D’altra banda, i segons es pot constatar en les actes de l’Ajuntament de Valls, el 

consistori local va ser obligat a adquirir llibres d’adhesió i propaganda del règim per a 
                                                           
505 «Noves», Joventut per la fe i per la pàtria, núm. 331 (1 d’agost de 1925), p. 5.  
506 «La Fiesta del Libro», Diari de Tarragona, núm. 234 (9 d’octubre de 1926), p. 1.  
507 Trinitat Pi i Pagès (Begur (Baix Empordà) ? – Tarragona, 24 de gener de 1972) fou nomenada auxiliar 
de la Biblioteca Popular de Valls amb caràcter interí el 3 de setembre de 1924. Més endavant, el 22 de 
desembre de 1925, guanyà la plaça en propietat. El 27 de març de 1926 passà a ocupar la direcció 
d’aquest mateix centre, càrrec que va mantenir fins a l’any 1941. Segons la premsa vallenca: «va mostrar 
viu interès i estima per Valls» i fou incansable a l’hora d’organitzar actes de divulgació cultural. 
Altrament, cal destacar que fou secretària de l’associació dels Amics de les Belles Coses, que més 
endavant tornaren a adoptar el nom d’Amics de l’Art i la Història de Valls. Acabada la guerra civil, el seu 
afany fou recuperar el fons de llibres i col·leccions que havien estat confiscats, cosa que va aconseguir 
amb èxit. L’any 1941, després de divuit anys com a directora de Valls, fou designada directora de la 
Biblioteca Popular de Tarragona. L’any 1946 decidí dedicar-se a la vida religiosa, deixà la feina de 
bibliotecària i s’enrolà a les Carmelites Descalces de Tarragona. [Fonts: Anuari de les Biblioteques 
Populars de 1931,Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1932 / «La bibliotecària senyoreta Pi», Cultura, 
revista de Valls (Febrer de 1972), p. 11.]  
508 Arxiu de la Biblioteca Carles Cardó. Dietari de la Biblioteca Popular de Valls [Llibre 2: 1924- 1929], 
18 d’agost de 1926, p. 26. 
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regalar a l’Escola i a la biblioteca com: España bajo el Reinado de Alfonso XIII509 i El 

Dictador y la Dictadura.510 Així mateix, es va impedir que es realitzessin conferències 

sobre determinades temàtiques. Fins al punt que un dels actes que havia estat programat 

en el període anterior fou anul·lat; es tractava d’una xerrada que havia de pronunciar 

Cèsar Martinell, arquitecte amb un clar passat catalanista. Els tradicionalistes del 

setmanari Joventut per la Fe i per la Pàtria van opinar que aquesta prohibició estava 

fora de lloc i que es tractava de: «Coses de baixa política que passen des que de les 

corporacions populars han sigut bandejats els polítics».511 

Malgrat la censura, sota la direcció de Trinitat Pi, de mica en mica, es va anar 

recuperant el dinamisme cultural de l’etapa anterior.512 La biblioteca continuà 

funcionant de la mateixa manera que ho havia fet en època de la Mancomunitat, amb la 

mateixa metodologia i el mateix funcionament, fins i tot es van poder seguir demanant 

llibres a la Biblioteca de Catalunya. La Diputació de Tarragona no es va desentendre 

dels centres i va destinar partides per a poder realitzar el manteniment del centre, i fins i 

tot s’hi van fer obres per tal de millorar l’estructura de l’edifici, per la qual cosa la 

biblioteca va haver de tancar les seves portes entre el 22 de setembre i el 3 d’octubre de 

1927.  

L’activitat cultural dins el centre tampoc no va decaure, ja que el 7 de febrer de 

1926, es va fundar l’associació «Els Amics de les Belles Coses» per tal de poder 

continuar l’obra que havien iniciat els Amics de l’Art i la Història de Valls (nom que 

tornaren a adoptar més endavant). 

Segons el manifest fundacional que presentaren a la premsa els seus primers 

membres, l’objectiu d’aquesta entitat era posar fi a: «la monotonia, la passivitat, el 

pessimisme i la rutina»,513 que s’havien instal·lat a la ciutat d’ençà del cop d’Estat. Pere 

Català i Pich (president), Rafael Castelltort (vicepresident) o Joan Martí i Català 

(secretari), Trinitat Pi, Pere Batalla, Eduard Castells, Joan Roig i Rosita Guasch; 

consideraven que havia arribat el moment de superar la grisor i les rancúnies que 

                                                           
509 Arxiu Comarcal de l’Alt Camp. Actes municipals de l’Ajuntament de Valls, 18 de gener de 1928. 
510 Arxiu Comarcal de l’Alt Camp. Actes municipals de l’Ajuntament de Valls, 22 de novembre de 1928. 
511 «Municipals», Joventut per la fe i per la pàtria, núm. 332 (8 d’agost de 1925), p. 6.  
512 Juntament amb Trinitat Pi van actuar com a auxiliars de la biblioteca de Valls en època de la dictadura: 
Providència Tomàs (20 de juliol de 1924 – 15 de maig de 1926) Josepa Ibars (21 de maig de 1926 -21 
d’abril de 1927), Teresa Magdalena (7 de juliol de 1927 – 10 d’octubre de 1928); Elvira Guardiola i Soler 
(30 d’octubre de 1928 – 8 d’octubre de 1929). 
513 «Els amics de les belles coses», Acció Comarcal, núm. 33 (16 de gener de 1926), p. 1 i 2. 
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s’havien anat estenent en l’àmbit local i que, per tant, era necessari tornar a organitzar 

actes culturals, prescindint de les qüestions polítiques.514 

Els Amics de les Belles Coses van organitzar diversos tipus d’activitats dins la 

sala annexa de la biblioteca; com per exemple, la conferència que va dur a cap Francesc 

Blasi Vallespinosa, el 6 de març de 1926, sobre els records dels seus viatges a Egipte i 

Terra Santa; la que va realitzar, el 21 de maig de 1927, Ferran Valls i Taberner titulada 

«Aspectos del siglo XII»; o la que féu Josep Palomer, el 29 de maig de 1927, sobre 

Arnau d’Eixamus, abat de poblet.515  

Tot i això, segons les estadístiques d’aquells anys el nombre de lectors no va 

créixer gaire. Com comentà la mateixa Trinitat Pi, en un article que redactà l’any 1931, 

per bé era cert que en aquells anys l’obra de la biblioteca es va solidificar, també ho era 

que les xifres de lectura no van créixer tant com s’hauria pogut esperar. Fins i tot va 

anar una mica més enllà, i va exposar que a partir de 1924 l’element obrer tornà a 

minvar, arran de la inauguració de l’Escola Professional (posteriorment anomenada 

Escola del Treball) a la ciutat. 516 

Per això, demanà que es tornessin a organitzar conferències destinades als 

obrers: «voldríem que se n’organitzessin més que interessessin a la classe obrera [...] 

puig l’assistència dels lectors obrers ha minvat força des que ha pres tant increment 

l’Escola de Treball, en la qual hi ha establerta una biblioteca que els alumnes poden 

utilitzar.»517  

La disminució en aquests anys del públic obrer, en el cas de Valls, és 

completament normal, si es té en compte que després de 1923 no es van programar més 

conferències que els poguessin interessar; la Mancomunitat d’Alfons Sala i, 

posteriorment, la Diputació de Tarragona no van destinar recursos econòmics per a 

poder-ho fer, i, d’altra banda, els Amics de l’Art i la Història de Valls, i després, els 

Amics de les Belles Coses, continuaren sense tenir en compte les necessitats ni els 

interessos d’aquells sectors socials.  

L’estratègia de Rubió i Enrich d’intentar popularitzar les conferències, que 

certament va aconseguir més presència d’obrers entre 1922 i 1924, no tingué continuïtat 

entre 1925 i 1930 i, per tant, l’afluència d’aquest tipus d’usuari tampoc. Ara bé, cal 

                                                           
514 «Els amics de les belles coses», Acció Comarcal, núm. 37 (13 de febrer de 1926), p. 2 i 3. 
515 «Conferència» Acció Comarcal, núm. 40 (6 de març de 1926), p 6. / «Noves», Crònica de Valls, núm. 
1.140 (21 de maig de 1927), p. 3. / «Noves», Crònica de Valls, núm. 1.141 (29 de maig de 1927), p. 4.  
516 Trinitat PI PAGÈS, «La biblioteca popular», Valls documental, edició única (1931), p. 81-83. 
517 Ibid. 
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puntualitzar que encara que les estadístiques no augmentaren, no hi hagué una gran 

davallada. Com va constatar Mercè Enrich a la memòria que envià a l’Anuari de les 

Biblioteques Populars de la Diputació de Barcelona de l’any 1928;518 en el cas de Valls 

la vida de la biblioteca va continuar com sempre: «sin precipitarse a grandes bajas ni 

tampoco a extremados aumentos»,519 cosa que demostrà assenyalant que l’any 1928 

havien acudit a la biblioteca: 5.847 lectors a la secció de préstec, i 8.329 lectors a la sala 

de lectura. 

A més a més, per bé que la dictadura va alentir el creixement i la progressió 

ascendent del centre, no va poder eliminar el seu gran prestigi. I és que, simbòlicament, 

en aquella etapa la biblioteca no va perdre ni un gram de la reputació que havia assolit 

en l’etapa anterior; com demostra l’article que va escriure Jordi de Sant Joan el 

desembre de 1925: 

 
«La Mancomunitat de Catalunya, com tota cosa humana, tenia bondats i defectes. Per 

una de les coses que sentírem pregonament sa desaparició, fou pel perill que es corria 

de que tot aquell teixit d’obra bona en pro de Catalunya quedés malmès, o 

desaparegut. I al pensar que es podia perdre tot aquest tresor espiritual creat per la 

Mancomunitat, ens dolia més que res, la desaparició de la nostra Biblioteca Popular. 

No perquè aquesta institució la creguéssim la millor de totes les que s’eren posades 

en perill de mort, sinó perquè ella és la més nostra de totes, la que arriba més al fons 

del nostre poble vallenc, a la qual aquest més estima perquè n’és la que li és més útil 

perquè la serva més arran de cor.»520 

 

És més, segons F. de Vilaclosa (pseudònim de Francesc Alentorn Ballester, que era 

membre de la Joventut Catalanista de Valls), la flama que es va encendre en el cor dels 

vallencs el dia de la inauguració encara continuava viva, malgrat la censura i les 

imposicions del directori, deu anys després de la seva inauguració: 

 

«Demà s’escaurà el desè aniversari de la inauguració solemnial de la primera 

Biblioteca Popular. Farà deu anys, dia per dia, que les veus sinceres d’uns hostes, 
                                                           
518 Després de 5 anys de no poder-hi participar, l’any 1928 fou el primer que la bibliotecària en cap de 
Tarragona va poder publicar dins l’Anuari de les biblioteques Populars de la Diputació de Barcelona, en 
la secció d’articles complementaris.  
519 Mercedes ENRICH, «Artículos de colaboración. Memòria de la Biblioteca Popular de Tarragona», 
Anuario de las bibliotecas Populares 1928, Barcelona, Dirección Técnica de las Bibliotecas, Imprenta de 
la Casa Provincial de la Maternidad, 1929, p. 159 
520 Jordi DE SANT JOAN, «La biblioteca popular», Joventut per la Fe i per la Pàtria, núm. 348 (19 de 
desembre de 1925), p. 1 i 2. 
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insinuadores de pregon afecte, digueren als vallencs: “En la nostra casa hi teniu la 

vostra”. [...] remembrant, el dia 24 de juny de l’any 1918, ni ens caldrà fer el cor fort 

pels esdeveniments posteriors que no han ocasionat l’aperduament de la institució, ni 

li han llevat el noble esperit de la infusió d’origen. Durant el decurs de la dècada, la 

mà plasmadora perdé els lliures moviments, la Mancomunitat de Catalunya finà, no 

pas, certament, exhausta com l’ancià xaquiós, sinó com és neulida la còrpora 

apersonada de minyó aireferit a la treballada. D’altres mans aguanten les regnes de 

la Biblioteca, i diríeu que ho fan amb la tremolor respectuosa de qui té esment de la 

bonesa de l’heretatge o més aviat de la comanda. L’obra viu i batega amb ritme 

normal malgrat les vicissituds i les adversitats.»521 

 

La dictadura, per tant, no va aconseguir eliminar el simbolisme catalanista que 

envoltava la biblioteca ni amb l’esperit nacional català del seu personal. De fet, de no 

ser així no es podria explicar que l’endemà de la proclamació de la República, el dia 15 

d’abril de 1931, la bibliotecària decidís, unilateralment tornar a escriure el dietari en 

català i tancar les portes del centre per a celebrar aquell esdeveniment històric. De la 

mateixa manera que tampoc no hauria recuperat, uns dies després, la celebració de Sant 

Jordi, ni hauria decidit tornar a hissar la bandera catalana.522  

És a dir, que si el sentiment global de la població i del personal respecte la 

biblioteca hagués canviat durant la dictadura, no s’haurien canviat de forma natural els 

símbols que el directori havia imposat, just l’endemà del canvi de règim, i sense haver 

rebut cap ordre expressa de ningú. A més les biblioteques tornaren a formar part d’una 

mateixa xarxa, sense que ningú s’hi oposés. Cap personalitat ni a Valls ni a Tarragona 

va voler mantenir el poder sobre aquells equipaments que havien estat regint, ja que 

consideraven més beneficiós el model de xarxa, que anys abans, havia dissenyat d’Ors. 

 

 

6.6. La biblioteca Popular d’Olot (1915-1918).  

 

La Biblioteca Popular d’Olot va ser una de les quatre primeres biblioteques 

populars de Catalunya, juntament amb les de Valls, Sallent i les Borges Blanques. En 

els seus primers anys de vida, fins a l’adveniment de la dictadura de Primo de Rivera, el 

                                                           
521 F. De VILACLOSA, «Deu anys», Acció comarcal, núm.159 (23 de juny de1928), p. 1. 
522 Arxiu de la Biblioteca Carles Cardó de Valls. Dietari de la Biblioteca Popular. [Llibre 3: 1929-1933], 
23 d’abril de 1931, p.33 i 34. 
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1923, va generar una rica herència sociocultural que, actualment, és força desconeguda 

per la historiografia local. Aquest oblit s’explica bàsicament per dos motius. En primer 

lloc, perquè la bibliografia al voltant de la seva història no ha estat prolífica.523 I, en 

segon lloc, perquè l’edifici on es va emplaçar, a l’Eixample Malagrida, va ser derruït 

l’any 1967 per ordre de les autoritats franquistes, amb l’objectiu de construir una 

biblioteca nova, més gran i, evidentment, sense la simbologia catalanista que contenia 

l’anterior. Per tant, aquesta pèrdua arquitectònica no fou només això; no es va perdre tan 

sols un edifici emblemàtic, sinó també el símbol que representava una etapa de la 

història de la ciutat. 

Certament, el bastiment d’aquell nou equipament va significar per a la societat 

olotina de principis de segle XX un símbol de catalanitat i modernitat. Cal tenir en 

compte que, en aquella època, a la capital de la Garrotxa encara predominaven el 

carlisme i una mentalitat molt conservadora i que, per tant, un projecte cultural tan 

innovador va suposar un canvi cultural, polític i social de gran rellevància per a la 

ciutat. 

A finals del vuit-cents, Olot va iniciar el seu procés d’industrialització i, en 

conseqüència, es va produir un creixement demogràfic i econòmic que va obrir noves 

perspectives i possibilitats; el 1907 es van enderrocar les muralles i el 1911 va arribar el 

ferrocarril.524 Amb tots aquests progressos van entrar nous aires a la ciutat, els quals van 

afavorir a la proliferació del catalanisme i el republicanisme, i amb ells propostes com 

la d’instal·lar una de les biblioteques de la Mancomunitat a la ciutat.  

L’arribada d’aquell nou servei cultural no agradà gens als sectors més 

integristes, que posaren en dubte els beneficis de la lectura pública. Els seus representats 

estaven ancorats en un tradicionalisme que no deixava avançar la ciutat. El periòdic afí 

a la Lliga Regionalista d’Olot, Vida Olotina, va descriure molt bé la situació en la qual 

es trobava la capital de la Garrotxa a inicis de segle XX: «Olot havia quedat endarrerit, 

perquè el nou concepte [el de nació i lligat a ella el de modernització] xocava amb la 

part de condició provinciana que Olot sofria i sofreix encara. Diríem que Olot vol 

                                                           
523 Jordi CANAL, «La Biblioteca Popular d’Olot», L’Olotí, núm. 386 (1987), pp. 10-11. / «Llibres i 
lectors a la Biblioteca d’Olot», Revista de Girona, núm. 130 (1988), pp.49-54. / Tres quarts de segle de 
biblioteca: unes reflexions. [text del discurs pronunciat el 19 de setembre de 1993 en l'acte oficial de la 
commemoració del 75è aniversari de la biblioteca Marià Vayreda], Olot, s.n, 1993. / Margarida 
CASACUBERTA i Lluís RIUS, Els jocs florals d’Olot: 1890-1921, Olot: Editora de Batet, cop. 1988. 
Antoni MAYANS PLUJÀ, La Biblioteca d'Olot: una aproximació. [Olot: s.n., 2002] –text 
mecanografiat–. 
524 Margarida CASACUBERTA i Joan, SALA PLANA, Cultura i ciutat: segles XVIII/XX, Olot, 
Ajuntament d’Olot, 1998. 
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conciliar les dugues coses: voldria servir a Catalunya però sense despendre’s de un 

conjunt de lligams que, amb noms diversos, no són res més que manifestacions de 

provincialisme.» [sic.] 525 

Per tot això, les noves generacions de joves catalanistes de la ciutat, es plantejaren 

l’objectiu de renovar i regenerar les formes de fer política que havien imperat fins 

aleshores. Joan Carreres i Péra va descriure molt bé aquest sentiment en la biografia que 

escrigué sobre Josep Maria i Capdevila, un dels joves intel·lectuals olotins que treballà 

per a modernitzar i culturitzar la ciutat, des de l’associació «l’Aglenya de la Garrotxa». 

Entre les propostes culturals d’aquest grup hi havia la reconversió de la vella Biblioteca 

Municipal en Biblioteca Popular de la Mancomunitat, la modernització dels Jocs Florals 

i la dignificació de la premsa comarca.526 

L’alcalde d’aleshores, Evelí Barnadas del partit conservador, que governava 

juntament amb la Lliga, va decidir sol·licitar una biblioteca popular, ja que segons ha 

palesat de forma detallada l’historiador local Joan Barnadas, considerà que es tractava 

d’un projecte que podia aportar valor i progrés a la ciutat.527 Per això, a més 

d’aconseguir complir les tres condicions que es requerien en el concurs de biblioteques, 

Barnadas féu mans i mànigues per a presentar una candidatura d’allò més atractiva, 

sobretot, perquè va aconseguir que Manuel Malagrida cedís un terreny per a construir la 

biblioteca, situat dins el nou entramat urbanístic que havia dissenyat, conegut amb el 

nom de Ciutat Jardí Malagrida (actualment Eixample Malagrida).  

Manuel Malagrida i Fontanet tenia el projecte d’urbanitzar la zona del Pla dels 

Llacs, constituint una ciutat-jardí a l’estil anglès. El seu somni era modernitzar Olot 

mitjançant la construcció d’habitatges unifamiliars aïllats amb jardins al voltant i un 

centre comercial amb una àmplia gamma de serveis.  

La inclusió de la biblioteca popular de la Mancomunitat en aquest projecte fou 

determinant per tal que el Consell d’Investigació Pedagògica acabés concedint la 

biblioteca a la ciutat. Eugeni d’Ors sempre havia defensat que les biblioteques havien de 

ser una mena de temples de cultura, envoltats de natura, i aquell projecte urbanístic 

oferia totes aquelles condicions i, ajudava a atribuir encara més valor a l’equipament. 

 

 
                                                           
525 «Olot dins Catalunya», Vida Olotina, núm. 96 (6 de juliol de 1917), p. 2-3. 
526 Joan CARRERAS, Josep Maria Capdevila: ideari i poètica, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2003.  
527 Joan BARNADAS, Evelí Barnadas i Vila (1870-1950), Olot, Ajuntament d’Olot, 2016.  
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Img. 5. Plànol del projecte d’Eixample Malagrida d’Olot, 1916. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Memòria Digital de Catalunya. Mapes antics del Centre Excursionista 

de Catalunya: http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/mapesCEC/id/136 

 

 

A més a més, la sol·licitud anà acompanyada d’una carta de suport de la societat 

civil, que es posà d’acord, en part gràcies a la campanya que féu a favor del centre 

Francesc Fontfreda i Ferrer, de la Lliga Regionalista. Aquest jove intel·lectual olotí va 

fundar, el 1915, el setmanari Vida Olotina, on va escriure anònimament o sota el 

pseudònim de Polífil.528  

Fontfreda fou el màxim exponent del regeneracionisme i del catalanisme de la 

ciutat i, també, dels primers a assenyalar que el problema d’Olot era un problema de 

cultura. Per això, va emprendre una lluita quasi personal per aconseguir la biblioteca. 

Va publicar diversos articles per convèncer dels beneficis que suposaria instal·lar un 

centre d’aquelles característiques a la ciutat. És més, va presentar la biblioteca com una 

gran oportunitat per als olotins, com una mena de panacea infal·lible que solucionaria 

tots els problemes a través de l’educació. En paraules seves, la biblioteca seria «el 

primer graó de l’escala ideal que ha de portar el poble de tot Catalunya fins les més 

altes llums».529 Gràcies al seu esforç, les entitats olotines més rellevants van donar 

suport a la candidatura de la ciutat per adquirir un dels centres.  

El Consell d’Estudis Pedagògics de la Mancomunitat, que era l’encarregat de 

valorar totes les ciutats presentades al concurs de biblioteques, el 15 de desembre de 

                                                           
528 «Notes biogràfiques», Vida Olotina, núm. 155 (16 de maig de 1919), p. 2.  
529 «Data memorable», Vida Olotina, núm. 60 (27 d’octubre de 1916), p. 1. 

http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/mapesCEC/id/136
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1915 va concedir una de les quatre primeres biblioteques populars a Olot. Ara bé, cal 

tenir en compte que, a més d’un bon terreny i del suport de les entitats, també va 

afavorir la candidatura olotina, el fet que fos de les poques ciutats de la província de 

Girona a presentar-se i la percepció que tenia Eugeni d’Ors de la Garrotxa, comarca que 

coneixia molt bé, ja que en diverses ocasions hi havia estiuejat.  

D’Ors era conscient que a la capital de la Garrotxa, més que en altres llocs, era 

necessari fer-hi proliferar el catalanisme, en detriment del carlisme, però també del 

moviment obrer, que havia anat guanyat el seu espai a la ciutat, organitzat a l’entorn del 

Centre Obrer i la Societat de treballadors de l’Art Fabril, que amb el temps s’havien 

anat apropant a l’ideari anarquista. Entre juliol i setembre de 1913, per exemple, hi va 

haver una vaga local dels treballadors de les fàbriques d’imatgeria religiosa de la 

ciutat.530 Una situació que es tornà a repetir a l’agost de 1916, ja que les condicions de 

vida de treballadors i treballadores no paraven d’empitjorar, en aquesta ocasió arran dels 

efectes de la Primera Guerra Mundial.  

No obstant això, les vagues no era el que més preocupava les classes dirigents, el 

que més els amoïnava era l’organització de base que havien aconseguit adquirir els 

sindicats de tendència llibertària a la ciutat. Sindicats que oferien, per exemple, la 

lectura de periòdics com la Solidaridad Obrera i que organitzaven xerrades i 

conferències que trencaven amb el model polític, social i cultural que es va pretendre fer 

imperar des de l’Ajuntament i des de la Mancomunitat de Catalunya. Destaca, per 

exemple, la xerrada que es va organitzar el 19 d’octubre de 1918, que va omplir el teatre 

municipal d’Olot, en la qual Rosario Dolcet (militant anarcosindicalista de la CNT, filla 

del republicà federal Jaume Dolcet) va parlar sobre l’emancipació de la dona, va criticar 

la religió catòlica i va convidar a tots els obrers i obreres a sindicar-se i a instruir-se fora 

de les institucions públiques.531 Els valors que va defensar aquesta líder del moviment 

anarquista estaven als antípodes dels valors que la Mancomunitat Catalana pretenia 

inculcar a les dones i, en general, a tots els ciutadans de Catalunya.  

Per tot això, un cop concedida la biblioteca a Olot, tant els dirigents de la 

Mancomunitat com els membres del Patronat local de la ciutat,532 van intentar que els 

                                                           
530 «Huelga de la Sociedad Arte Fabril», Solidaridad Obrera, núm. 13 (31 de juliol de 1913), p. 4. 
531 «Olot», Solidaridad Obrera, núm. 912 (19 d’octubre de 1918), p. 2.  
532 Els membres del patronat d’Olot foren: Josep Maria Masramón (president), Francesc Fonfreda 
(secretari entre 1918 i 1919), Antoni de Bolòs (secretari de 1919 a 1925) i els vocals: Eduard Bassols, 
Evelí Barnadas, Josep Maria Capdevila, Concepció Casabó de Bassols, M Pilar Barret, Francesc 
Fàbregas, Marià Jolis, Engràcia Massó Agustí, Maria Milans, Iu Pascual, Agustí Riera, Joaquim de Solà 
Morales i Francesc Vayreda. (Font: Teresa MAÑÀ, Les biblioteques populars..., p. 266) 
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símbols, festivitats, llibres, conferències i actes celebrats en el nou centre, anessin 

encaminats a moralitzar i culturitzar aquests sectors socials amb els valors que el 

catalanisme conservador considerava adequats i que, evidentment, eren contraris als que 

es defensaven des de l’anarquisme, és a dir, els valors del noucentisme, el catolicisme i 

el capitalisme. Ideologies que va transmetre a través dels llibres que contenia el fons 

bibliogràfic, mitjançant les xerrades i cursets organitzats a la sala de conferències, però 

també a través de símbols com l’arquitectura de l’edifici, la decoració interior o les 

festivitats celebrades. 

 

 

6.7. El desplegament del projecte a Olot (1918-1923) 

 

La Biblioteca d’Olot, com totes les altres, fou construïda i equipada amb tots els 

elements que havien estat fixats en el projecte d’Ors. El periòdic El Deber en van fer 

una descripció molt detallada: 

 

«Al posar les plantes en aquell cenacle romandreu dominats sota l’imperatiu del més 

respectuós silenci, instintivament portareu la mà al vostra cap per a descobrir-lo, 

caminareu de puntetes i voldríeu fer-vos invisibles per a no distreure als que estàn 

ensimismats [...]. La llum, el decorat, la ornamentació, la disposició del moblatge vos 

convidaran al recolliment, els llibres arrenglerats demont les lleixes vos diràn 

«agafa’m», les amples poltrones vos diran «assaieu-vos», i les hores transcorreràn 

plàcides, la atenció se concentrarà fàcilment sobre les planes del volum que les vostres 

mans acaronen i les idees se fixaran més clares i indelebres en la vostra ment.» [sic.]533 

 

Es va aconseguir, en efecte, erigir un edifici magestuós i higiènic i una sala de 

lectura agradable que fomentava la concentració i l’estudi, que serviria com a exemple a 

la ciutat, de com havia de ser a partir d’aleshores un edifici cultural públic, però també 

un model a seguir per a les ciutats veïnes.  

El nou centre va ser un instrument que va diferenciar la capital de la Garrotxa de 

la resta de poblacions del seu voltant i que va atreure visitants. En paraules de Francesc 

Fontfreda, la biblioteca fou «una finestra oberta al món que va facilitar l’esvaïment 

d’aires viciats i endarrerits que emmetzinaven la ciutat» i, a la vegada, «un instrument 

                                                           
533 «El problema local de la enseñanza», El Deber, núm. 1160 (01 de març de 1919), p. 99. 
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de civilització i catalanització de la comarca, un mitjà que havia d’unir, a través de la 

cultura, Olot amb la resta de pobles de Catalunya». 534 

A part d’això, aquest nou equipament també va servir per a fomentar el 

catalanisme a la ciutat. Com expressà Fontfreda en el mateix article acabo de citar, la 

biblioteca era símbol de l’inici d’una nova etapa en la nacionalització de Catalunya:  
 

«La nostra ciutat d’aquí endavant posseirà un tresor de cultura i d’educació. Cal 

saber-lo guardar amorosament, amb delicadesa sol·licitud, perquè és un ric present de 

la gràcia i de civilització. Ell presidirà les nostres torturants inquietuds, les nostres 

clares esperances, els treballs patriòtics, els sacrificis en holocauste del nostre ideal. 

Ell serà el temple del llibre i escola d’educació, palau de cultura i fogar de l’exquisida 

catalanitat [...] Una nova etapa triomfal en el camí de la nacionalització de nostre 

poble, un bell exemplar de la obra immortal de Prat de la Riba.»[sic.]535 

 

I si acabà essent un emblema tan important fou tant perquè el català era la llengua 

vehicular i oficial del centre, com pels llibres que contenia, com per la senyera que 

s’enarborava al capdamunt de l’edifici en les festivitats assenyalades, i que es posava a 

mitja asta en dies com l’11 de setembre o per commemorar la mort de Prat de la Riba.  

El Patronat de la biblioteca olotina, com el de Valls, va ser especialment selectiu 

amb les conferències i cursets que va organitzar. Així, per exemple, es va realitzar un 

cicle de conferències sobre cultura femenina, amb títols com «La dona i la llar», 

«L’idioma i la dona catalana» o «La voluntat femenina modeladora de la ciutat i la 

pàtria», dels quals es dedueix que els motius de fons no eren l’emancipació femenina 

sinó la seva catalanització. És evident que tant el Patronat com les bibliotecàries tenien 

voluntat d’influir políticament i social a les persones que hi van assistir.536 Per tant, la 

biblioteca no va aconseguir ser un espai despolititzat, com se suposava que havia de ser 

segons el projecte. S’hi feia política a través de la cultura. 537 

A més de tot això, cal fer avinent que, malgrat tots els esforços, a Olot Eugeni 

d’Ors i, posteriorment, Jordi Rubió, es van trobar amb diversos obstacles i van cometre, 

també, diversos errors que no els van permetre complir tots els seus anhels. Pel que fa 

                                                           
534 Francesc FONTFREDA, «La Primera Biblioteca», Vida Olotina, núm. 139, (30 de juny de 1918), p. 4. 
535 Ibid. 
536 ABC. Fons de la Biblioteca de Catalunya. Capsa 500/8. Organització dels cicles de conferències. 
Programes, informes, factures i correspondència amb els conferenciants. 
537 ABC. Fons de la Biblioteca de Catalunya. Carpeta 110/21. Olga Kirchner, «Els infants a les 
biblioteques populars», desembre de 1922.  
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als obstacles, a part de la manca de recursos econòmics que va afectar a tots els centres, 

en el cas d’Olot, específicament, cal destacar les crítiques que va rebre la biblioteca des 

de l’Església, els sectors carlins i els sectors conservadors, que van perjudicar 

l’afluència de públic al centre. En segon lloc, el xoc que va suposar la inauguració del 

centre de lectura de la Mancomunitat amb el Museu-Biblioteca que ja hi havia a la 

ciutat. I, en tercer lloc, l’emplaçament escollit.  

Pel que fa a l’emplaçament, tant la primera directora del centre Dolors 

Hostalrich,538 com la segona Olga Kirchner,539 com la tercera, Maria Pilar Herp i 

Sanmartí,540 van coincidir en l’opinió que la biblioteca es trobava massa apartada del 

nucli de la ciutat. La majoria d’Olotins havien de caminar més de 15 minuts per arribar 

al centre i això, a l’hivern o els dies de pluja, perjudicava molt l’afluència d’usuaris a la 

sala de lectura.541Així doncs, per molt que l’edifici es trobés en un lloc idíl·lic, envoltat 

de natura, en un espai privilegiat, no era pràctic. Eugeni d’Ors es va deixar endur pel 

seu idealisme i no va pensar que la situació de la biblioteca a l’Eixample Malagrida 

seria un despropòsit, a més el Pla dels Llacs, era una zona molt humida i freda, i 

l’edifici de la biblioteca no estava preparat per aguantar les dures condicions 

                                                           
538 Dolors Hostalrich Fa (Barcelona, 1891– Barcelona 1979) fou bibliotecària, alumna de la primera 
promoció de l’Escola de Bibliotecàries, la seva germana Teresa també va dur a terme la mateixa carrera. 
Dolors començà la seva carrera professional a la Biblioteca Popular d'Olot, el 22 de setembre de 1918. 
Presidí els Jocs Florals de la ciutat d’aquell mateix any. L'estiu de 1919 va obtenir la plaça de 
bibliotecària a l'Escola del Treball, a Barcelona, on va treballar fins a 1928, quan es va casar amb Josep 
Maria de Casacuberta, fundador de l'Editorial Barcino, on va treballar molts anys. Formà part dels cercles 
catalanistes i excursionistes, on coincidia amb Joan Coromines i Teresa Rovira, entre altres. (Font: 
Assumpció ESTIVILL, Amadeu PONS, Teresa MAÑÀ, «Dones Bibliotecàries». Bid, núm.10 ( juny 
2003). 
539 Olga Kirchner Catalan (Barcelona, 1896– ?). Va estudiar a la segona promoció de l’Escola de 
Bibliotecàries. Tenia dues germanes que també van fer carrera, però com a mestres: Sara (que fou 
professora al centre d’ensenyança mitjana de Vilafranca del Penedès) i Montserrat (que ensenyà, primer a 
Vilanova i la Geltrú i, posteriorment, a Barcelona). Olga inicià la seva carrera com a bibliotecària a la 
Biblioteca Popular d’Olot el 17 de juliol de 1919. El mes d’abril de 1922 passà a ser directora de 
Figueres. Entre 1933 i 1935 fou directora de la Biblioteca Popular de Sallent, i de 1935 a 1937 fou 
directora de la Biblioteca Popular de Calella. [Font: Teresa MAÑÀ, Les Biblioteques Populars..., tesi 
doctoral, p. 367.] 
540 Maria Pilar Herp i Santmartí (Barcelona, 1898 – Barcelona, 18 de gener de 1977). No es va casar ni va 
tenir fills, va morir a l’edat de 78 anys a Barcelona; a la seva esquela, que fou publicada a La Vanguardia, 
hi apareixien els cosins, els amics i Ramon Montells. En primer lloc estudià a l’Escola d’Institutrius 
instal·lada a la Societat Econòmica d’Amics del País i, posteriorment, a l’Escola de Bibliotecàries de la 
Mancomunitat de Catalunya, entre 1917 i 1920. Fou nomenada directora interina de la biblioteca d’Olot, 
el 22 d’abril de 1922, càrrec que revalidà en el concurs que es celebrà el 8 de gener de 1925. El mes 
d’abril de 1927 va obtenir la plaça d’auxiliar a la Biblioteca de Granollers on treballà fins a l’any 1929. 
Aleshores, passà a ser bibliotecària de préstec a la Biblioteca de Catalunya, càrrec que ostentà fins a l’any 
1968, moment de la seva jubilació. [Fonts: Anuari de les biblioteques populars de l’any 1931..., p.57 / La 
Vanguardia, núm. 34.402 (19 de gener de 1971), p. 26. / Reis FONTANALS, La Biblioteca de 
Catalunya..., p. 389.] 
541ABC. Fons Biblioteca de Catalunya. Capsa 110/21. Correspondència 1919- 1931. Carta de Maria Pilar 
Herp a Jordi Rubió, 17 d’agost de 1921. 

https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_Popular_d%27Olot&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Escola_del_Treball_de_Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Maria_de_Casacuberta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Maria_de_Casacuberta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Editorial_Barcino
https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Coromines
https://ca.wikipedia.org/wiki/Teresa_Rovira
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climàtiques d’una ciutat com Olot, on cada hivern solia nevar un parell de vegades, per 

la qual cosa aviat hi sortiren humitats. 

Amb relació a la polèmica generada pel doctor Joaquim Danés, cal posar en relleu 

que Danés no va permetre la fusió entre el fons de la Biblioteca Municipal, que ell 

regentava, i el fons de la Biblioteca de la Mancomunitat. Segons ell, si la fusió es duia a 

terme, Olot perdria la propietat del seu patrimoni bibliogràfic. No s’adonava que si els 

fons s’haguessin unit, els olotins hi haurien pogut accedir amb més facilitat. Aquest 

entrebanc va fer que la Biblioteca Popular d’Olot no pogués oferir als seus usuaris un 

fons local tan complet com hauria volgut i que, tal vegada, hauria pogut atreure més 

usuaris,542  

A més, d’aquests obstacles generats pel context local i les seves rivalitats i 

problemàtiques polítiques i socials, la biblioteca no acabar de quallar en la població 

arran d’alguns errors comesos pels directors de la Xarxa de Biblioteques. Primerament, 

perquè la proposta de lectura seleccionada era d’un nivell excessivament elevat per a la 

majoria d’olotins, que no havien rebut més instrucció que la que els havia donat l’escola 

primària. En segon lloc, per culpa del fet que la biblioteca no s’adaptava prou bé a les 

necessitats i al caràcter de la indústria i l’agricultura de la localitat i, per tant, no va ser 

capaç d’atreure gran part de les classes mitjanes i baixes de la població. 

Per acabar, però, cal reconèixer que hi va haver una part de la població olotina que 

sí que va treure profit del centre. Segons els llibres de registre i el dietari de les 

bibliotecàries, qui més va freqüentar la biblioteca va ser el sector de professionals 

liberals. 

 En el diari de la biblioteca consten com a mínim tres mestres que utilitzaven el 

servei de préstec de forma habitual (un dels més actius fou Antoni Rodeja, professor a 

Argelaguer entre 1916 i 1924). D’altra banda els metges i els veterinaris de la comarca, 

també en feren un bon ús. Un dels més participatius fou el doctor Enric Genover 

Codina, que hi anava sovint a llegir i consultar la revista Treballs de la Societat de 

Biologia i, també, a demanar obres especialitzades sobre la seva professió a la 

Biblioteca de Catalunya, uns llibres que si no hagués estat perquè Olot posseïa una de 

les biblioteques de la Mancomunitat li haurien estat molt difícils d’aconseguir.543 En un 

                                                           
542 «Carme SIMÓN i Judit TERMA, «Danés i les Biblioteques d’Olot», a Jordi Canal, Antoni Mayans i 
Jordi Pujiula (eds.), Joaquim Danés i Torras (1888-1960), Olot, Edicions de Batet, 1989, p. 95-103. 
543ABC. Fons Biblioteca de Catalunya. Capsa 110/21. Correspondència 1919- 1931. Carta de Maria Pilar 
Herp a Jordi Rubió. 9 de febrer de 1921. La carta deia així: «Benvolgut Sr. Rubió: El sr. Enric Genover, 
inscrit en el préstec de la biblioteca amb el nº 15, sol·licita de la biblioteca de Catalunya els llibres que 
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sentit semblant, van demanar obres a la Biblioteca de Catalunya el doctor Aguilar, de 

Sant Joan les Fonts,544 i els veterinaris Pere Màrtir Rossell i Ramon Pujolar Huguet.545 

Després d’aquests professionals liberals, Francesc Fontfreda i la resta dels quadres 

intel·lectuals vinculats a la vida cultural local, com Leandre Font i Serrat, subdirector de 

l’Orfeó Popular Olotí, o els molts alumnes i professors de les escoles d’Art i Música de 

la ciutat, com Rafael Benet i Vancel o Raimond Vayreda, van ser dels que més van 

passar per la biblioteca de la Mancomunitat.546  

Davant aquesta realitat, tant la bibliotecària, com el patronat com la direcció de la 

Xarxa partir de 1923 van intentar introduir alguns canvis a la Xarxa per a contribuir a 

dinamitzar el centre. Com es pot palesar a través de diverses cartes que envià Jordi 

Rubió a Pilar Herp (vegeu-les a l’apèndix), entre altres iniciatives per atreure públic al 

centre es va concretar la realització de cursets i xerrades de caràcter més popular, com la 

que es va tenir lloc entre el 22 i el 26 de maig sobre el perfeccionament artístic dels 

oficis manuals, organitzant per l’Institut d’Estudis Generals.547 

 Així mateix, es començaren a repartir i a publicar llistes de llibres sobre temes 

d’interès per als lectors de la població, com per exemple, la llista de llibres de Belles 

arts que es va repartir entre els alumnes i els professors de l’Escola de Belles Arts de la 

ciutat i també entre les principals entitats de la ciutat, per tal que en fessin difusió.  

No obstant això, aquestes mesures no van poder acabar de desenvolupar-se, ja que 

el setembre de 1923 la dictadura de Primo de Rivera va suposar una etapa 

d’estancament i ofec econòmic pel centre, tal com es veurà en el pròxim epígraf.  

 

6.8. La dictadura de Primo de Rivera a Olot Dictadura a Olot 

 

En el cas d’Olot el sotrac més gran que comportà l’adveniment de la dictadura a 

la biblioteca fou la detenció del secretari del Patronat, Antoni Bolòs i Vayreda. El 23 

                                                                                                                                                                          
detallo en les cèdules incloses en la present. El mateix diu que li interessaria que la Biblioteca continués 
rebent: Treballs de la Societat de Biologia [...] que no hem rebut des de l’any 1917.» 
544Arxiu Biblioteca Marià Vayreda. Dietari de bibliotecàries [D-1. 23/08/1920-25/09/1926] 9 d’agost de 
1923, p. 39. 
545ABC. Fons Biblioteca de Catalunya. Carpeta 110/21. Carta de Dolors Hostalric a Jordi Rubió, 2 de 
juny de 1919. En aquesta carta: Hostalrich explicà a Rubió que Pujolar que ja tenia tres llibres de 
veterinària de la BC i li demanava si els podia prorrogar per 15 dies més ja que: «li han servit molt i 
prendria unes quantes notes més».  
546Arxiu Biblioteca Marià Vayreda. Dietari de bibliotecàries. [D-1. 23/08/1920-25/09/1926], 9 de juliol de 
1923, p. 36. 
547 ABC. Fons Administratiu. Carpeta 110/2. Correspondència Olot, 1919- 1931. Cartes de Jordi Rubió a 
Maria Pilar Herp, 7 de febrer de 1923 i 1 de maig de 1923. 
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d’abril de 1924 el setmanari La Montaña va denunciar el Patronat de la Biblioteca per 

haver hissat la bandera espanyola partida per la meitat en les festes de divendres i dijous 

sant.548 Conseqüentment, en la sessió del 24 d’abril de 1924 del Consell Permanent de 

la Mancomunitat, es va prendre l’acord de destituir a Francesc Vayreda i Antoni de 

Bolós dels seus càrrecs de president i secretari del patronat.549 

Posteriorment, Antoni de Bolós fou detingut, ja que es va considerar que ell fou 

l’autor d’aquella «ofensa a la pàtria», tot i que no n’hi havia cap prova. Amb relació a 

aquests fets, a principis de maig es publicà un article a La Comarca (setmanari local), 

en el qual es lamentava aquella situació inaudita: «No creiem amb aquesta mala forma 

d’espanyolitzar ciutadans a còpia d’insults i mentides i d’una campanya que no durà 

altra cosa que a la creixença d’odis i rancúnies.»550  

Més endavant, el 16 de maig de 1924, va dimitir la resta del patronat de la 

biblioteca per solidaritzar-se amb la causa de Bolòs, que tots consideraven innocent. De 

fet, segons declarà el fill d’Antoni Bolòs, Oriol de Bolòs, anys més tard, el seu pare: 

«havia estat víctima d’una mesquina venjança política per part d’una coneguda família 

carlina de la població, que no perdonava l’evolució de la militància política d’aquest 

farmacèutic».551  

Tal vegada per fets com aquests, anys després, Ferran Soldevila va relatar que 

durant la dictadura la repressió es féu molt més dura als pobles petits de la província de 

Girona que no pas a les grans poblacions com Barcelona: «El règim dictatorial va 

presentar, a les petites ciutats i als pobles, certs matisos que no es van donar a les 

grans poblacions. Les rancúnies i rivalitats mesquines, emparades pel sistema de 

denúncies, van trobar-hi un camp esplèndid d’actuació, especialment en zones on, al 

capdamunt de la jerarquia, hi havia homes tan obtusos, baladers i susceptibles, com el 

primer governador dictatorial que van haver de patir a la província de Girona.»552 

Després de la dimissió dels membres del patronat de la biblioteca, se’n va 

constituir un de nou conformat pels homes del règim; el president va passar a ser el 

diputat provincial Esteve Cardelús; mentre que el secretari fou Rafael Hostench Arau, 

que el 1923 havia estat imposat alcalde d’Olot. Tot amb tot, a la pràctica, aquest nou 

                                                           
548 «Noticiero», La Montaña, núm. 66 (03 de maig de 1924), p. 6. 
549 AGDB. Actes del Consell Permanent de la Mancomunitat, 24 d’abril de 1924.  
550 L’article fou reproduït a: «Informaciones Generales», Diario de Gerona, núm. 105 (6 de maig de 
1924), p. 4.  
551 Miquel PAIROLÍ, Oriol de Bolòs. Una vida dedicada a l’estudi de la botánica, Barcelona, Fundació 
Catalana per la Recerca, 2001, p. 24.  
552Ferran SOLDEVILA, «La Dictadura a Olot», Gaseta d’Olot, 13 (24/05/1930), p. 5.  
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patronat no va actuar mai; no va organitzar cap acte per a dinamitzar la sala de 

conferències ni féu res per a promocionar la biblioteca.  

Aquesta actitud, sumada a la prohibició d’oferir premsa política dins la 

biblioteca, va fer que la xifra de lectors adults es reduís molt entre 1923 i 1924. Ara bé 

sembla que l’any 1925 es tornaren a recuperar la majoria d’usuaris que s’havien perdut, 

com es pot veure en la taula que segueix: 

 

Taula 3. Nombre anual d’usuaris de la sala de lectura de la biblioteca popular d’Olot 

(1922-1925) 

 

 1922 1923 1924 1925 

Adults 3.118 3.493 3.036 3.996 

Infants 2.069 1.836 2.812 2.396 

Total 5.187 5.329 5.848 6.392 

 

Font d’elaboració pròpia amb dades extretes de l’Anuario de Bibliotecas de 1924-

1925, pp. 66-67. 

 

Pel que fa al fons bibliogràfic, cal posar en relleu que començaren a arribar a la 

biblioteca obres que no coincidien amb la línia de lectures que fins aleshores s’havien 

potenciat. D’una banda, es començaren a rebre manuals per a fomentar la parla i 

l’escriptura de la llengua castellana com: Gramática de la Lengua española, Real 

Diccionario de la Academia de Lengua Española, Gramática castellana i, de l’altra, les 

biografies dels principals referents del nacionalisme espanyol, com per exemple les dels 

descobridors d’Amèrica i d’Oceania, així com totes les obres de Miguel de Cervantes. 

És a dir, llibres sobre la història i la literatura espanyola de tots els temps.553  

Tot i l’aparent normalitat que es pot percebre en el diari de la biblioteca, ja que 

les bibliotecàries continuaren duent a terme la seva tasca amb eficiència, l’estiu de l’any 

1925 es començaren a viure dies d’incertesa; i és que a la directora, Pilar Herp i 

Santmartí, li arribaren rumors del possible tancament del centre. Per això, Herp envià 

una carta a Jordi Rubió, el 24 de juliol de 1925, per mirar d’aclarir aquella situació: 

 

                                                           
553 «Informació general», El Deber, núm. 1.461 (14 de febrer de 1925), p. 12 // «Últimes adquisicions», 
El Deber, núm. 1.570 (18 de març de 1927), p. 15.  
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«Oficialment no sé res encara però, particularment el Sr. Ferrán554 em digué, en carta 

del dia 20, que «dentro pocos dias se les manifestará oficialmente que el servicio de 

Bibliotecas queda incorporado a la nuestra Diputación». La Srta Sabanés en data 22 

em diu que s’havia parlat de suprimir personal, però que el Sr. Ferrán li digué que a 

la Biblioteca de Figueres per ara no ho ferien pas i que a Olot demanarien les 

estadístiques per a obrar en conseqüència. Això és tot el que sé.»555 

 

Finalment, però no hi va haver ni acomiadaments ni tampoc tancament de la 

biblioteca. Això sí, el centre estava a punt de ser decomissat per la Diputació de Girona. 

El 30 de juliol de 1925 la Diputació de Girona va expropiar la Biblioteca 

Popular d’Olot i l’Escola de Belles Arts de la mateixa ciutat.556  

Pocs dies després, el 20 d’agost de 1925, la directora del centre, Pilar Herp es va 

posar en contacte amb Jordi Rubió per explicar-li que havia rebut de «Intervención de 

Fondos Provinciales de Gerona», un comunicat demanant-li una còpia del seu 

nomenament i el de la seva auxiliar, Adela Riera, i els antecedents sobre el servei de 

porteria i neteja, i a quina quantitat s’havia fixat la despesa de matèria, ja que segons els 

homes de la Diputació encara no els havia arribat cap informació de Barcelona.557 

El 31 d’agost de 1925, Herp demanà a Rubió que li enviés uns llibres de la 

Biblioteca de Catalunya, i en aquesta mateixa lletra aprofità per a explicar-li la 

preocupació que sentia per no haver cobrat encara el seu sou; ja que temia que la fessin 

fora.558 Aquest sentiment d’inseguretat continuà uns mesos, el 4 de novembre de 1925, 

Herp encara temia per saber si mantindria o no la seva plaça: «crec que la biblioteca 

està en una situació delicada, en que no se fins a quin punt voldran reconèixer com a 

veritable la meva imparcialitat, malgrat la bona fe i la cura que avui més que mai 

                                                           
554 Es refereix a Josep Ferran i Galter. Diputat provincial pel districte de Figueres, entre 1921 i 1925. Des 
que fou elegit va mantenir una actitud hostil envers els traspassos de competències de la Mancomunitat de 
Catalunya, i va dur a terme accions per posar en dubte la tasca feta per aquesta institució. Per això, en 
esclatar la dictadura, la seva trajectòria fou premiada amb nomenaments com a diputat provincial en tres 
ocasions, l’agost de 1924 pel districte de Figueres, entre novembre de 1924 i abril de 1925 pel districte de 
Girona i entre 1925 i 1929 altra vegada per Figueres. Entre 1927 i 1930 fou president de la secció local de 
la Unió Patriòtica de Figueres. Font: Josep COLLS, «Josep Ferran i Galter». Diccionari biogràfic 
il·lustrat dels diputats de la Mancomunitat de Catalunya, 2015. [En línia] 
http://diputatsmancomunitat.cat/mancomunitat/content/ferran-i-galter-josep (23/12/2016). 
555 ABC. Correspondència Olot. Carta de Maria Pilar Herp a Jordi Rubió, 24 de juliol de 1925.  
556 Arxiu de la Biblioteca Marià Vayreda d’Olot. Dietari de la Biblioteca Popupar d’Olot. (Llibre 2: 1920-
1926), 30 de juliol de 1925, p.76. (La mateixa informació és publicada a: «Notícies», El Deber, núm. 
1.485 (1 d’agost de 1925), p. 10). 
557 ABC. Correspondència Olot. Carta de Maria Pilar Herp a Jordi Rubió, 20 d’agost de 1925.  
558 ABC. Correspondència Olot. Carta de Pilar Herp a Jordi Rubió, 31 d’agost de 1925. 

http://diputatsmancomunitat.cat/mancomunitat/content/ferran-i-galter-josep
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guardo en la meva actuació».559 No obstant això, va poder continuar ostentant el seu 

càrrec sense problemes fins al mes d’abril de 1927, quan va abandonar el centre per 

ocupar la plaça d’auxiliar a la Biblioteca de Granollers. Aleshores fou substituïda durant 

un breu període de temps per Adela Riera, fins que finalment es va nomenar la nova 

directora: Maria Font i Clua, el 29 de juliol de 1927. 560 

D’aquesta etapa que va de 1925 a 1930 val la pena ressaltar que, seguint 

l’exemple de la Diputació de Tarragona, tot i que amb una implicació econòmica 

menor, la Diputació de Girona va constituir també un organisme per a coordinar les 

biblioteques populars que van quedar sota la seva jurisdicció i va eliminar els Patronats 

locals. Per tal de posar ordre i mantenir els dos centres connectats i actius, el 22 de març 

de 1926 fou nomenat Inspector dels Serveis Culturals de la Diputació de Girona: Joan 

Subias Galter, que va instal·lar el seu despatx a la Sala de Conferències de la Biblioteca 

Popular de Figueres.561  

El fet que Subias fos natural de Figueres i que instal·lés el seu despatx allí, va 

afavorir que tingués una relació molt més directa amb aquella biblioteca que no pas amb 

la d’Olot, que va passar a ocupar un segon pla. En efecte, a Olot es celebraren moltes 

menys conferències i exposicions que no pas a la biblioteca de l’Empordà.562  

Per acabar, no es pot oblidar que en aquella etapa la biblioteca d’Olot va ser 

batejada amb el nom de «Biblioteca Popular d’Alfons XIII».563 La idea de posar aquell 

nom al centre fou d’Esteve Cardelús i Carrera, vicepresident de la Diputació de Girona 

(natural d’Olot). Més concretament, ho va proposar a la Comissió Permanent de la 

Diputació de Girona en saber que el 27 d’octubre de 1927 Olot havia de rebre la visita 

del monarca i les infantes.564 Com és obvi la proposta de Cardelús fou acceptada. A més 

a més, cal tenir en compte, que en motiu d’aquella visita, també es va acordar realitzar 

millores en l’estructura de l’edifici de la biblioteca, es va encarregar la construcció de 

dos artístics portals de ferro forjat, es va decidir canviar la tanca que envoltava el centre, 

i es va fer repintar l’edifici i efectuar algunes reparacions en el seu interior, per tal de 

                                                           
559 ABC. Correspondència Olot. Carta de Pilar Herp a Jordi Rubió, 4 de novembre de 1925. 
560 «Generales», El Deber, núm. 1.590 (6 de juliol de 1927), p. 13. 
561 Per a més informació sobre la biografia de Joan Subias vegeu l’obra: Joaquim NADAL, Joan Subias 
Galter (1897-1984), dues vides i una guerra, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2016.  
562 Xavier CARMANIU, La Mancomunitat de Catalunya i la Diputació de Girona, Girona, Diputació de 
Girona, 2015. 
563 «D’ací i d’àllà», Revista d’Olot, núm. 23 (1 de novembre de 1927), p. 26.  
564 Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Biblioteques Públicas, 1912-1930. Carta de la Comissió Provincial de 
Girona signada per Francisco Bassols dirigida a l’alcalde de l’Ajuntament d’Olot, Rafael Hostench i 
Arau, 21 d’octubre de 1927. 
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retre tots els honors necessaris al monarca. 565 Sembla que aquell nou epítet, però, no 

acabà d’agradar a alguns olotins, ja que segons es pot constatar a través de documents 

de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, el rètol que es va encarregar amb les lletres 

«Biblioteca Alfonso XIII» fou robat la nit següent de ser col·locat.566  

 

Imgs. 6 i 7. Portal de Ferro encarregat per Esteve Cardelús per envoltar els jardins de la 

Biblioteca Popular d’Olot en motiu de la visita d’Alfons XIII l’any 1927 

 

 

 

 

 

 

Fonts: Imatge 6: Arxiu d’Imatges d’Olot. Imatge 7: Xavier CARMANIU: La 

Mancomunitat de Catalunya i la Diputació de Girona, Girona, Diputació de Girona, 2015. 

 

 

Malgrat tots aquests canvis, la vida a la biblioteca va seguir prosperant a poc a poc, no 

hi hagué cap augment considerable de lectors, però si que les xifres van anar millorant, 

com es pot comprovar a la taula que segueix: 

 

Taula 4. Nombre anual d’usuaris de la sala de lectura de la biblioteca popular d’Olot 

(1926-1929) 

 1926 1927 1928 1929 

Adults 2.970 3.612 3.903 4.170 

Infants 1.521 1.854 1.927 1.011 

Total 4.491 5.466 5.830 5.181 

 

Font d’elaboració pròpia amb dades extretes de l’Anuari de Biblioteques Populars 

de 1931, p. 284. 

 

                                                           
565 «Biblioteca Popular», La Tradició Catalana, núm. 529 (22 d’octubre de 1927), p. 34. 
566 Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Biblioteques Públiques, 1912-1930. Carta de l’alcalde al governador 
civil de Girona, 1 de març de 1930.  



213 
 

A més a més, segons la Revista d’Olot,567 la biblioteca continuava essent l’any 

1927: «el principal fogar de cultura de la nostra ciutat»,568 cosa que òbviament no 

s’atribuïa a les bondats del règim, sinó tot el contrari a: «l’amabilitat i la gentilesa de 

les senyoretes bibliotecàries que la regeixien»569 Ara bé, com en el cas de Valls, no fou 

fins a l’etapa de la II República que les xifres de lectura es doblaren, com va predir la 

directora del centre, Maria Font, a la memòria que va escriure per l’anuari de 1931: 

«Unides aquest any les Populars de Catalunya, ens esperen dies de prosperitat. No ens 

sabem estar de felicitar-nos d’aquest esdeveniment que tan belles esperances ha fet 

florir».570  

Certament, l’etapa de la II República fou la més pròspera pel centre. Amb ella es 

van poder recuperar les llibertats i els símbols arrabassats durant la dictadura i fou 

aleshores quan, vertaderament, començaren a acudir al centre usuaris de totes les 

procedències socials, tal com es pot comprovar en l’article que publicà Teresa Mañà: 

«Lectura i públic lector a les Biblioteques Populars (1924-1936)».571 

 En conclusió, l’evolució de la biblioteca Popular d’Olot i la de Valls foren molt 

similars. A les dues ciutats aquell nou servei públic fou sol·licitat gràcies a l’entesa 

entre les forces catalanistes i els representants de les forces monàrquiques (Indaleci 

Castells en el cas de Valls i Evelí Barnades en el cas d’Olot), els quals lluny de seguir 

les directrius del partit, respongueren als seus interessos personals i locals.  

 La vinculació dels sectors més conservadors en cadascuna de les respectives 

biblioteques, ja que també foren membres dels seus respectius patronats, va fer que 

l’activitat cultural que es va idear per a dinamitzar aquells equipaments anés dirigida 

únicament a un públic selecte, sobretot de les classes altes de la ciutat. Això féu que en 

els primers anys de vida dels centres les sales de lectura no fossin gaire concorregudes. 

No va ser fins que al centre arribà personal amb empenta que les coses començaren a 

canviar. En el cas de Valls l’arribada de Mercè Enrich, i en el d’Olot la de Pilar Herp, 

foren decisives per tal de revitalitzar i popularitzar els centres, ja que elles 

                                                           
567 La Revista d’Olot (1926–1928) Publicació mensual il·lustrada de temàtica cultural, en la qual 
publicaren articles els intel·lectuals i polítics olotins que anteriorment a la dictadura havien estat vinculats 
al catalanisme polític. El seu director fou Antoni Dot i Arxé (posteriorment escollit diputat per E.R.C al 
Parlament de 1932). Hi van escriure entre altres: Josep Mir Mas de Xexàs, Iu Pascual, Joan Garganta i 
Francesc Riera.  
568 «Olot Cultural. Biblioteca Pública» Revista d’Olot, núm 15 (1 de març de 1927), p. 25. 
569 Ibid.  
570 Maria FONT, “Biblioteca Popular d’Olot”, Anuari de les biblioteques populars 1931, Barcelona, 
Impremta de la Casa de la Caritat, 1932, p. 64. 
571 Teresa MAÑÀ, «Lectura i públic lector a les Biblioteques Populars (1924-1936)». Item, núm 14 
(1994), p. 35.  
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s’encarregaren que Jordi Rubió hi programés xerrades pel públic obrer i feren més 

difusió per tal d’atreure a nous usuaris. 

 No obstant això, en ambdós casos quan semblava que mica en mica s’anava 

prosperant l’adveniment de la dictadura de Primo de Rivera va tallar les seves 

aspiracions: les bibliotecàries van veure reduït el seu pressupost, i els nous patronats 

que es van adjudicar als centres no foren ni la meitat d’actius que els de l’etapa anterior. 

Tot i això les noves autoritats no van aconseguir acabar amb el prestigi ni amb el 

simbolisme nacional català que s’havia aconseguit conferir a les biblioteques.  

 L’única diferència important que s’ha constat entre un cas i l’altre, és el fet que a 

partir de 1925, la biblioteca de Valls va tenir la sort d’estar més ben dinamitzada que la 

d’Olot gràcies a l’aparició de l’Associació dels Amics de les Arts i la Història, 

posteriorment anomenada Associació d’Amics de les Belles coses. A més, cal tenir 

present que les autoritats provincials de Tarragona van destinar més diners a conservar i 

promoure les biblioteques populars que no pas les de Girona, que tan sols es 

preocuparen de la biblioteca d’Olot, quan l’any 1927 Alfons XIII va visitar aquella 

ciutat. 
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CAPÍTOL 7. LES BIBLIOTEQUES DE SALLENT I DE CANET DE MAR 

 

Tant Sallent com Canet de Mar són les poblacions demogràficament més petites 

de la llista de localitats que comptaren amb una biblioteca popular. Això fa que les 

vicissituds dels centres que allí s’instal·laren siguin particulars. A més, el fet que 

ambdós municipis fossin de la província de Barcelona i tinguessin en el seu si indústries 

tèxtils que ocupaven la majoria dels seus habitants, féu que la vida d’aquestes dues 

biblioteques fos diferent de la dels equipaments culturals d’Olot i de Valls, tal com 

veurem amb més detall a continuació.  

   

 

7.1. El context de Sallent i l’arribada de la biblioteca (1915-1918) 

 
«En parlar de Sallent necessàriament s’ha de parlar de la Biblioteca. 

Perquè la Biblioteca forma ja part integrant i essencialíssima dintre 

del conjunt d’activitats del poble.»572 

       Glòria Sancho, 1932. 

  

Sallent és un municipi situat a la vall del Llobregat; riu que travessa la població 

de nord a sud. Després de Manresa, és una de les localitats més grans de la comarca del 

Bages, tant territorialment com demogràficament. El 1910 comptava amb 4.653 

habitants.573 

Des de mitjans de segle XVIII, fou un nucli fabril molt important en la confecció 

de draps de llana, una indústria que amb els anys evolucionà cap a l’especialització 

cotonera de filats i teixits. Ara bé, a finals del XIX, l'explotació de les forces 

hidràuliques del Llobregat al Berguedà va reduir molt el cabal del riu en el seu pas per 

Sallent, la qual cosa va perjudicar greument les seves indústries, que funcionaven 

gràcies a la força motriu de l’aigua. Aleshores, aquesta petita població del Bages va 

entrar en una etapa de profunda crisi econòmica, que va provocar l’emigració de gran 

part dels seus habitants i un desànim general entre els habitants que es van quedar.574 

                                                           
572 «La biblioteca popular de Sallent», El Matí, núm. 36 (24 de maig de 1932), p. 14.  
573 Salvador BATLLORI GINESTA, La Comarca del Bages, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, 1987, p. 204 
574 Ibid, p. 205- 206 
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Per tot això, a inicis de segle XX, polítics i intel·lectuals de la ciutat, de diferents 

tendències, van lluitar per tal de recuperar el nivell econòmic i el prestigi que el 

municipi havia assolit anys enrere. En aquest sentit, una de les iniciatives que van 

impulsar fou la petició d’una de les biblioteques populars de la Mancomunitat de 

Catalunya. Les ganes dels sallentins de recuperar-se de la crisi viscuda a finals del vuit-

cents eren evidents. Anna Ribalta, la primera directora de la Biblioteca Popular de la 

població, ho descriu molt bé en un article que es va publicar el 1919 a La Veu de 

Catalunya: «Sallent és una de les viles més gaies i alegres del Pla del Bages […] La 

crisi que durant alguns anys travessà aquest poble el portà a una decadència força 

remarcable; més, els sallentins s'adonaren a temps que solament treballant i produint 

poden els pobles arribar a ésser forts i sense decaure començaren de nou llur tasca, 

que donà els fruits esperats.»575 

Aquesta estratègia d’invertir en infraestructures culturals per tal de fer 

progressar la població ja feia temps que s’havia començat a fomentar des del consistori 

local. Entre 1901 i 1903, l’ajuntament sallentí presidit per Josep Sorribas,576 del partit 

tradicionalista, va incentivar a diverses entitats de la ciutat per tal que creessin escoles 

de formació per a obrers. Com podem comprovar a través d’un article que es publicà a 

La Vanguardia el 4 de febrer de 1902:  

 

«Con verdadero placer puedo manifestarle el giro verdaderamente plausible que el 

nuevo Ayuntamiento Sallentino ha tomado; formado el consistorio por personajes 

respetables y de recto juicio, y teniendo por presidente al médico José Sorribas, se 

trabaja activamente en importantes mejoras […] El Ateneo Catalán y el Centro 

Católico, las dos sociedades más importantes de Sallent han decidido trabajar todo lo 

posible. La primera para la creación de una biblioteca popular y enseñanza de la 

teoría y práctica de tejidos, y la segunda tiene en estudio la formación de una Escuela 

Elemental de Artes, Oficios y Agricultura, contando para ello con la cooperación de 

algunos ilustrados socios.» 577 

 

                                                           
575 Anna RIBALTA, «La cultura a Sallent», La Veu de Catalunya, núm. 7.329 (14 de setembre de1919), 
p. 10. 
576 Josep Sorribas i Esquerrà (Sallent, 1884 ‒ Sallent, 1936), metge i polític, fou alcalde de Sallent entre 
1901 i 1903 pel partit carlí. Fou membre del Centre Catòlic de Sallent i un dels impulsors de la Biblioteca 
Sallentina (1912) i, més endavant, de la Biblioteca Popular de la Mancomunitat. La seva actuació política 
destacà per la seva defensa de l’educació i la cultura com a mitjà per assolir la pau social. El 1936 fou 
assassinat arran de la violència que es va generar just després del cop d’estat. 
577 «Sallent», La Vanguardia, núm. 7.082 (7 de febrer de1902), p. 2. 
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L’objectiu de Sorribes fou incentivar l’educació i la cultura per tal de poder 

assolir un millor progrés econòmic. Ara bé, com que el consistori no comptava amb 

prou ingressos ni competències per poder tirar endavant els projectes necessaris, es va 

demanar a les associacions i a personalitats il·lustrades del poble que actuessin en 

aquella direcció. Més endavant, entre 1905 i 1907, assoliren el poder els republicans 

autonomistes de la ciutat, els quals ostentarien el poder fins a l’any 1915. En aquesta 

etapa de deu anys de mandats republicans es van realitzar diverses millores a la ciutat 

com, per exemple, el canvi de la il·luminació pública de gas per l’electricitat (1911), 

l’arribada del Ferrocarril Econòmic que va connectar la població amb Manresa i 

Guardiola, la millora de camins i carreteres i la introducció de mesures d’higiene i de 

respecte a la naturalesa, com la celebració de la Festa de l’Arbre. Un dels alcaldes més 

destacats d’aquest període fou Joan Alberch i Illa, que va fer possible la creació de dos 

grups escolars municipals, per ambdós sexes en locals creats expressament per aquella 

funció. 578 

Amb tot, el dinamisme i la regeneració assolits per Sallent a inicis de segle XX 

no foren únicament mèrit dels dirigents republicans, sinó que, també, hi van tenir a 

veure altres factors: com les inversions econòmiques en nous sector econòmics i el 

creixement de les entitats i associacions de la població. Pel que fa al primer aspecte, cal 

emfasitzar la inversió que feren diversos empresaris sallentins en nous sectors 

econòmics, com el metal·lúrgic. Si l’any 1919 Sallent comptava amb vuit fàbriques 

cotoneres, quatre tallers mecànics i dues grans foneries, eren aquestes dues darreres les 

que més obrers tenien empleats.579 Destacava, sobretot, la foneria Construccions 

Metàl·liques del Llobregat S.A, dirigida de Jaume Palomas, que donava feina a 225 

obrers i dependents, els quals es dedicaven a fabricar material mòbil per a ferrocarrils, 

material, utillatge per la indústria tèxtil, i tot tipus maquinària metal·lúrgica per a tot 

l’Estat Espanyol.580 

 Quant a la segona qüestió, no es pot menystenir la col·laboració i el suport de 

les entitats i associacions sallentines en els projectes de modernització, instrucció i 

cultura impulsats pel consistori. La sol·licitud de la biblioteca, per exemple, anà 

acompanyada de la signatura de la majoria de les associacions de la població, que van 

voler donar suport a la petició.  
                                                           
578 Fortià SOLÀ MORETA, Història de Sallent, Vic, Imp. De Llucià Anglada, 1920.  
579 Joan FERRER, «Sallent industrial», La Veu de Catalunya, núm. 7.329 (14 de setembre de 1919), p. 8.  
580 Joan VILARGUNTÉ, «La vila que enyoro», La Veu de Catalunya, núm. 7.329 (14 de setembre de 

1919), p. 10. 
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 Tot i ser un municipi de dimensions reduïdes, Sallent comptava amb un ric 

teixit associatiu. En l’àmbit cultural, el 1905 es va fundar la Cooperativa Germanor, el 

1912 l’Orfeó Sallentí, el 1915 l’Escola de música, i a la dècada dels vint, la Societat 

Coral Harmonia. A més, hi havia tres grans centres, que representaven les tendències 

polítiques que predominaven entre la població i que eren molt actius. En primer lloc, el 

Centre Catòlic Sallentí (1885), promotor dels ideals catòlics, conservadors i 

tradicionalistes de la població, que comptava amb un gran teatre, biblioteca i sala 

d’esbarjo. En segon lloc, el Foment Català (hereu dels ideals de l’Agrupació Catalanista 

de Sallent creada el 1896), que el 22 de setembre de 1907 va inaugurar oficialment la 

seva seu, que disposava de teatre, sala de ball, sala de cafè, secretaria i biblioteca (de la 

qual ja he parlat en el capítol 3 d’aquesta tesi).581 I, en tercer lloc, l’Ateneu Sallentí de la 

Unió Republicana. (1896-1926), associació que tenia l’objectiu elevar el nivell 

intel·lectual dels obrers per mitjà de llibres, vetllades, classes de dibuix industrial, teoria 

de teixits i primera ensenyança d’adults i infants.582 Totes aquestes entitats anaren creant 

un caldo de cultiu que va fer interessar a molts sallentins per la cultura, el teatre, el cant 

coral, i en el seu moment, també, per a sol·licitar una de les biblioteques populars de la 

Mancomunitat.  

 Cal puntualitzar que la petició de la biblioteca en el cas de Sallent resulta 

singular perquè l’any 1912 Josep Sorribas, carlí del Centre Catòlic, ja havia creat una 

biblioteca municipal a la ciutat. D’acord amb el consistori de majoria republicana, 

Sorribas (que aleshores era regidor) va habilitar una sala dins el mateix ajuntament, que 

va arribar a reunir un miler de volums. La majoria dels llibres que van fornir el fons de 

la biblioteca sallentina foren proporcionats per Leonci Soler i March (diputat 

regionalista al Congrés pel districte de Manresa), per Marià Xipell (industrial sallentí 

influent a la vila) i per l’Institut d’Estudis Catalans, que també hi va voler col·laborar. 

Per això, la proposta feta per la Mancomunitat de Catalunya de crear una Xarxa de 

Biblioteques Populars va ser vista per als polítics locals com una manera d’ampliar el 

projecte que ells mateixos havien iniciat anys abans. El consistori municipal, tot i ser de 

caràcter conservador, no va voler desaprofitar l’oportunitat de presentar una candidatura 

en el concurs de la Xarxa de Biblioteques.583 

                                                           
581 Francesc TORRUELLA, «Sallent i el Catalanisme», núm. 7.329, La Veu de Catalunya, (14 de 
setembre de 1919), p. 9.  
582 Ernest COROMINA ABADAL,«Societat Ateneo Catalan de Sallent», L'Esparver, 6 (maig-juny 1976), 
p. 7-8; Anna GABRIEL, « L'Ateneu Català de Sallent», L’Esparver, núm. 104 (març ‒ abril 1994), p. 13. 
583 «Sallent», El Pla del Bages, núm. 3.440 (15 de noviembre de 1915), p. 2.  
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  Segons les dades aportades per Teresa Mañà la sol·licitud fou presentada pel 

consistori el 28 d’octubre de 1915.584 L’alcalde d’aleshores, Josep Camps i Puig 

(agricultor, del partit conservador i membre de l’Institut Agrícola de Sant Isidre) estigué 

recolzat per Josep Sorribas (tradicionalista) i Josep Bonet i Torra (de la Lliga 

Regionalista), que foren els principals defensors de l’establiment del centre.  

 Per tal d’agilitar els tràmits de la petició, l’11 de novembre de 1915, l’alcalde, 

Josep Camps i Puig, envià una carta a Eugeni d’Ors per tal d’explicar-li que la 

corporació municipal acudiria al concurs de Biblioteques amb un oferiment extra: la 

donació del fons de la Biblioteca Sallentina fundada el 1912. Així mateix li va 

transmetre que l’objectiu del poble era aconseguir una biblioteca de segon grau que 

servís: «per a que la collita dels fruits sia ben abundosa i l’acció difusora de 

coneixements sia més intensa i al ensems regularitzada per una disciplina orgànica»,585 

ja que evidentment la biblioteca sallentina no comptava amb un bibliotecari 

professional, ni amb una catalogació, ni uns serveis tan moderns com els que oferia la 

Mancomunitat de Catalunya. A part d’això, i com estava establert en les bases del 

concurs, el consistori també va cedir un terreny i es va comprometre a pagar una 

subvenció de 100 pessetes anuals a la biblioteca. 

 La candidatura de Sallent resultà molt atractiva al Consell de Pedagogia de la 

Mancomunitat, en primer lloc, perquè hi havia acord entre diverses forces polítiques; en 

segon lloc, perquè el centre tenia el suport de la majoria de les entitats de la ciutat i, en 

tercer lloc, perquè a més oferir un terreny i la subvenció requerida, també posà sobre la 

taula la possibilitat d’incorporar en el catàleg de la biblioteca popular el fons de la 

biblioteca local que s’havia constituït anys enrere.586  

 Per tot això, el 23 de desembre de 1915, finalment, els sallentins obtingueren 

un dels quatre equipaments que s’adjudicaren en el primer concurs de biblioteques obert 

per la Mancomunitat.587 Aquest fou edificat en els terrenys del Camp de Palau, que cedí 

Martí Arau i Quintana,588 als afores de la ciutat. Per facilitar la comunicació d’aquest 

solar amb el nucli urbà el consistori va haver de construir un pont i un nou passeig, que 

                                                           
584 Teresa MAÑÀ, Les biblioteques populars..., p. 267. 
585 Arxiu Municipal de Sallent. Fons de l’Administració Local. Correspondència 1915-1917. Carta de 
l’Alcalde Camps a Eugeni d’Ors, 11 de novembre de 1915.  
586 AGDB. Fons de la Mancomunitat de Catalunya. Informe del Consell d’Investigació Pedagògica. 
Primer concurs de Biblioteques Populars, 1915.  
587 Teresa MAÑÀ, Les Biblioteques Populars…, p. 267.  
588 Martí Arau i Quitana (Sallent, 1857 ‒ Sallent, 1934) industrial de tints i acabat de cotó, vivia en una 
casa modernista que va encarregar a l'arquitecte Alexandre Soler i March. Donà els terrenys sobre els 
quals es va construir la Biblioteca Popular de Sallent.  
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van endarrerir una mica les obres. El passeig que conduïa fins a la biblioteca es va 

anomenar «Passeig de la Mancomunitat», en honor a la institució que l’havia fet 

possible. A més, posteriorment, es va procedir a urbanitzar la zona i enjardinar el parc 

que va envoltar el centre. Un parc-jardí que va reunir milers d’espècies d’arbres i 

plantes d’arreu del món, i que es va construir gràcies a la cessió dels terrenys que va fer 

un altre industrial sallentí: Pere Sallés i Sellarés.  

 Un cop acabada la construcció de l’edifici, el 29 de setembre de 1918, la 

biblioteca va obrir les seves portes amb la celebració d’una gran festa d’inauguració. En 

aquest acte l’alcalde de la vila va manifestar el gran sentiment d’alegria i agraïment dels 

sallentins vers l’obra realitzada per Mancomunitat de Catalunya. Tot seguit, Eugeni 

d’Ors va apel·lar al poble a omplir el centre i a instruir-se per a poder progressar. 

Finalment, va concloure, amb un discurs, el diputat a la Mancomunitat per aquell 

districte, Joan Bartrina, que va predir que la biblioteca seria una institució important per 

a la ciutat que perduraria en la memòria de tots els catalans: «Aquesta bandera 

enlairada, aquests cants del poble, han vingut a completar l’ambient d’entusiasme en 

que desenrotlla aquesta festa, el record de la qual serà assenyalat amb pedra blanca en 

la nostra memòria i perdurarà com una de les pàgines més intensament sentides de la 

nostra existència.»589 

 

 

7.2. L’evolució de la biblioteca de Sallent entre 1918 i 1923 

 

Un cop obert el centre les esperances que s’hi havien posat no van acabar de 

complir-se. Segons l’informe que elaborà Jordi Rubió l’any 1920, part de la culpa 

d’aquest desengany fou d’Anna Ribalta, la primera directora-bibliotecària, que exercí el 

seu càrrec entre el juliol de 1918 i l’abril de 1920. Segons Rubió, Ribalta va cometre 

algunes irregularitats administratives i no va entendre gaire bé quina era la seva tasca, ja 

que no féu res per a dinamitzar ni apropar el centre a la població. Per aquest motiu, fou 

cessada del cos de bibliotecàries i substituïda en la direcció de la biblioteca de Sallent 

                                                           
589 «L’obra de la Mancomunitat. Inauguració de la Biblioteca Popular de Sallent», La Veu de Catalunya, 
núm. 7.013 (01 d’octubre de 1918), p. 9.  
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per Glòria Sancho i Ferrer,590 una dona amb una forta personalitat, que va redreçar: «el 

desordre i les males pràctiques esteses per Ribalta».591  

En efecte, Glòria Sancho va fer tots els possibles per tirar endavant el centre i 

convertir-lo en un espai vertaderament popular. De fet fou de les bibliotecàries de la 

Xarxa de biblioteques de la Mancomunitat de Catalunya que més temps va presidir un 

mateix centre (fou directora de Sallent des de 1920 fins a l’any 1940).  

Tot i els esforços de Sancho les estadístiques de lectura no milloraven tant com 

hauria estat desitjable. Entre 1920 i 1923 els principals usuaris de la biblioteca foren els 

infants, cosa que no havia estat prevista per d’Ors i que no era tampoc idònia. I és que 

com anotà la nova bibliotecària en un dels seus informes, sovint, la seva tasca era més 

similar a la d’una mestra o institutriu que a la d’una professional en biblioteconomia: 

«Aquests moments d’entretenir als infants em veig complint els deures de mestressa o 

institutriu, abans que els de bibliotecària, però compleixo amb molt de gust aquesta 

pluralitat de càrrecs si per a exercir demà la meva veritable professió amb aquests 

mateixos infants, ja transformats en lectors adults, he de preparar-me’ls i formar-me’ls 

des de petits.» 592 

Sancho considerava que els infants eren els futurs lectors adults i, per aquest 

motiu, va decidir dedicar-hi el seu temps, els posava deures i tasques a fer quant aquests 

li demanaven, els explicava contes, els dedicava jornades, etc. A més, es mostrà molt 

preocupada quan s’adonà que la majoria d’infants deixaven d’acudir al centre quan 

començaven a treballar: «els grandets de l’any anterior han deixat de venir perquè els 

han posat a treballar.»593 I, és també per això, que va dedicar una atenció especial a la 

mainada, per evitar que en començar la seva vida laboral no abandonessin els seus 

hàbits de lectura. 

Tot i la dedicació i l’amor que demostrà aquesta professional pels infants, era 

conscient que calia fer quelcom per atreure públic adult. Per això, va dedicar gran part 

de les seves memòries anuals a reflexionar sobre aquest tema. En aquests informes féu 

                                                           
590 Glòria Sancho i Ferrer (Barcelona, 1894 – Barcelona, 21 d’octubre de 1977). Va estudiar a l’Escola de 
Bibliotecàries entre 1917 i 1920. Fou directora de la Biblioteca Popular de Sallent entre el 30 de juliol de 
1920 i el 8 de setembre de 1940. Aleshores, passà a dirigir la Biblioteca Popular de Manresa fins que es 
va jubilar l’any 1953. Es va casar amb Lluís Soler Nieva i va tenir tres fills: Glòria, Amalia i Lluís. Va 
morir a Barcelona el 21 d’octubre de 1977 a l’edat de 83 anys. [Font: «Glòria Sancho Ferrer», La 
Vanguardia, núm. 34.638 (22 d’octubre de 1977), p. 21.] 
591AGDB. Lligall 3.735, exp.1, doc. 33 bis., Informe de Jordi Rubió, 20 de juny de 1920. 
592 Glòria SANCHO, «Biblioteca Popular de Sallent», Anuari de les biblioteques populars i de les 
biblioteques tècniques de la Universitat Industrial 1923, Barcelona, Consell de Pedagogia. Direcció 
Tècnica de Biblioteques Populars, 1924, p. 30.  
593 Ibid. 
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notar que els adults que acudien al centre eren sempre els mateixos. La majoria joves 

estudiants, professionals liberals i menestrals que anaven a llegir, en primer lloc 

periòdics i revistes. En segon lloc, els llibres de la secció de literatura, sobretot les obres 

modernes. I, en tercer lloc, llibres de ciències aplicades, l’única secció que, segons ella, 

atreia lectors obrers. Més concretament, en la memòria que presentà a la reunió de 

bibliotecàries de l’any 1921 escrigué: «El personal que ha d’omplir la biblioteca no és 

exactament el mateix que omple les fàbriques i tallers, sinó que és una reduïda part 

d’aquest, car no tots es troben en aptituds d’assistir a les biblioteques».594  

La directora assenyalava com a causants principals de la poca afluència de 

públic adult a la biblioteca, primerament, l’analfabetisme, que l’any 1920 afectava el 

41% de la població de Sallent. I, segonament, la manca d’institucions educatives i 

tècniques a la vila per a formar als treballadors i treballadores de la població. Ara bé, 

com ja succeí a la bibliotecària de Valls, en la seva anàlisi es deixava un element 

fonamental per entendre encara millor la indiferència que sentien la majoria de 

sallentins vers la biblioteca popular: la presència d’un fort moviment obrer de caire 

llibertari a la ciutat.  

Des de mitjans de segle XIX, els obrers de les fàbriques de Sallent estaven 

sindicats i agrupats en diverses entitats de tendència anarquista. Els treballadors de les 

indústries tèxtils van crear «El Ràdium» (1916-1936); els camperols es van agrupar sota 

el Sindicat Agrícola, que el 1909 es va integrar a la Federació Agrícola Catalana Balear; 

i els obrers del metall formaven part del Sindicato Libre Profesional de la Metalúrgia. A 

més, tenia presència a la vila el Sindicat d’Oficis Varis, que fou presidit per l’obrer 

Josep Manot. Per tant, la majoria dels obrers ja tenia una sèrie d’agrupacions i de locals 

on socialitzar-se, instruir-se i culturitzar-se, d’acord amb els seus interessos.  

Cal tenir en compte que just a l’època que la biblioteca s’instal·là a la ciutat, les 

vagues i les protestes d’aquests sindicats foren constants, ja que les condicions de 

treball i de vida dels obrers sallentins, que constituïen la major part de la població, eren 

molt dures. El gener de 1918, Joan Vila i Rodelles, un dels intel·lectuals republicans de 

la població, va escriure un article a l’efímer periòdic de la ciutat, Vida Sallentina, on 

denunciava pràctiques irregulars a les empreses de Sallent, com la d’encarregar feines 

impròpies a nens de deu a dotze anys, nois que descrivia de la següent manera: 

«malaltissos, anèmics i faltats d’energia, perquè la salut del cos és la salut de l’ànima, 

                                                           
594ABC. Capsa 125/2. Biblioteca Popular de Sallent. Ponència llegida per Glòria Sancho en la IV Reunió 
de Bibliotecàries, Barcelona, 1921. 
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cara groga per deficiència d’alimentació alguns, i a tots per falta d’aire i de descans, 

car son treball és excessiu». Segons aquest mateix article la mainada cobrava entre 5 i 6 

pessetes setmanals per fer de metxers o de posa metxes ajudant de filadors, dels quals 

depenien econòmicament. A més, per si això no fos suficient, la classe obrera de Sallent 

també fou reprimida per organitzar-se i defensar els seus drets laborals, com demostra 

un article de La Solidaridad Obrera, del 19 d’octubre de 1918, Joan Palomas, propietari 

de la foneria Construccions Metàl·liques del Llobregat S.A, va acomiadar a deu 

treballadors per haver-se afiliat al Sindicat d’Oficis Varis de la població, cosa que 

provocà l’inici d’una vaga.595 És evident, que davant aquestes condicions de vida, i 

aquesta lluita constant per a poder millorar la seva situació, poc els interessava a la 

majoria d’obrers de la ciutat consultar el tipus de bibliografia que oferia el «santuari de 

cultura» que la Mancomunitat havia bastit a la seva població.  

 No obstant això, Glòria Sancho no es va rendir i va demanar al Consell de la 

Mancomunitat de Catalunya de realitzar més cursos a la biblioteca destinats a atreure 

nous lectors.596 Davant tals demandes, entre 1921 i 1923, es van programar diverses 

xerrades i cursets. El 1921 la que va tenir més èxit fou la que féu Rafael Campalans 

sobre «El problema de l’aprenentatge i l’educació professional a Catalunya». Tal 

vegada per això, el 1923, tornaren a convidar altra vegada a Campalans per tal que 

realitzés una conferència sobre «El treball dels metalls». Aquest mateix any, també es 

va realitzar un curs per a dones sobre tall i confecció de roba blanca. Segons la 

bibliotecària, tot i que aquests actes tingueren un gran èxit en el seu moment, no 

serviren per a captar nous usuaris, ja que un cop acabats els cursos la majoria d’alumnes 

no tornaren mai més al centre:  

 
«Un cop fou terminat, jo esperava que almenys un reduït nombre de les matriculades 

haurien continuat venint a la biblioteca, havent començat a anar-hi. En altre lloc ja 

deixo esmentant que no fou així. El curset constituí per si sol un veritable èxit, 

independentment de la vida de la biblioteca: igual potser l’hauria assolit de donar-se 

en qualsevol altre local apropiat, però en el moviment estadístic de lectors, més ben 

dit de lectores, no hi tingué gaire intervenció.»597 

                                                           
595 «Sallent», La Solidaridad Obrera, núm. 912 (19 d’octubre de 1918), p. 2. 
596 ABC. Fons de la Biblioteca de Catalunya. Capsa 125/2. Biblioteca Popular de Sallent: Memòria de 
Glòria Sancho, 1920, p. 7.  
597 Glòria SANCHO, «Biblioteca Popular de Sallent», Anuari de les biblioteques populars i de les 
biblioteques tècniques de la Universitat Industrial 1923. Barcelona, Consell de Pedagogia. Direcció 
Tècnica de Biblioteques Populars, 1924, p. 29. 
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Per tant, ni els cursets ni les xerrades van servir per a consolidar un nombre 

d’usuaris adults, que es pogués comparar amb el de la resta de biblioteques. Tal vegada 

per això, en la memòria que Sancho va escriure l’any 1923, va fer una proposta per a 

canviar l’estratègia publicitària dels actes culturals del centre i dels llibres que allí s’hi 

podien trobar. Aquesta proposta consistia, en primer lloc, en posar en el frontis de la 

biblioteca i en lletres grans i artístiques el nom de «BIBLIOTECA POPULAR DE 

SALLENT», perquè tothom que hi passés per davant tingués curiositat d’entrar-hi. 

D’altra banda, demanà a Rubió que les llistes de llibres elaborades per la Central de 

Biblioteques fossin més curtes i editades amb lletra més gran. Seguidament, va apuntar 

que en lloc de fer invitacions i petits programes s’editessin: «grans cartells, també en 

tintes diverses i colors per fixar-los a les cantonades dels carrers més concorreguts i en 

les cases de concentració de públic, com cafès, estacions, cines, etc.» 598 Finalment, i 

com a màxima novetat, li demanà permís per a projectar anuncis a la pantalla dels 

cinemes locals, abans que comencés la pel·lícula, cosa que, segons explicà, ella mateixa 

ja havia realitzat per iniciativa pròpia just abans del curset d’Economia Domèstica 

celebrat el 1923: «Quant la celebració del curset d’Economia domèstica era molt 

pròxima la data del seu començament que encara no havia rebut el programa la 

impremta. No havent cap diari a Sallent per adelantar la notícia, em vaig decidir per 

fer projectar en la pantalla un breu avis sobre el curset dirigint al públic a la biblioteca 

per ampliació de notícies.»[sic.] 599 

 Evidentment, la manca de finançament no va permetre a Jordi Rubió aplicar 

gairebé cap de les propostes que li féu Glòria Sancho, i per tant, la biblioteca va 

continuar sense poder influir els obrers sallentins, que lluny de millorar les seves 

condicions de vida, cada vegada estaven més radicalitzats. Amb tot, si bé és cert que en 

l’àmbit social la biblioteca no va poder fer gaire per a rebaixar la conflictivitat ni 

moralitzar la població. En la seva tasca de difondre el catalanisme i l’obra de la 

Mancomunitat sembla que triomfà una mica més. L’any 1917 Josep Camps i Puig, 

conservador, va perdre l’alcaldia davant els membres del Foment Catalanista de Sallent, 

adherits a la Lliga Regionalista.  

El Pla del Bages, periòdic manresà afí als ideals del catalanisme conservador de 

la Lliga, celebrà aquesta fita dedicant un article sencer a comentar els resultats de 

                                                           
598 Glòria SANCHO, «Biblioteca Popular de Sallent», Anuari de les biblioteques de 1923… ,p. 35.  
599 Glòria SANCHO, «Biblioteca Popular de Sallent», Anuari de les biblioteques de 1923…, p. 36.  
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Sallent: «Per fi el sentit comú, els ideals de justícia i desig de moralització s’han 

imposat a Sallent, derrotant en tota la línia la candidatura del cèlebre Catllera, lloc-

tinent d’en Fius al districte de Manresa.»600 La victòria per primera vegada de la Lliga 

Regionalista a Sallent era significativa, ja que la població sempre havia destacat pel seu 

esperit liberal i republicà. A més, en les següents eleccions els regionalistes tornarien a 

ser els més votats. De 1917 a 1922 encapçalats per Joan Tresserra, i de 1922 a 1923 per 

Pere Saldoní i Roca. Evidentment no es pot atribuir la seva victòria únicament a la 

presència de la biblioteca a la ciutat, però sí que és veritat que les classes altes i mitjanes 

de la ciutat, que foren les que acudien a les conferències i a voltes a la sala de lectura de 

la biblioteca, van tornar-se més catalanistes a conèixer més de prop la seva història, la 

seva llengua i la seva literatura, a través del fons de la biblioteca. Però, sobretot, en 

comprovar de primera mà els avantatges que els va oferir el govern de la Mancomunitat 

de Catalunya, que a part d’instal·lar una biblioteca a la seva població, també n’estava 

millorant les comunicacions. 

 Així mateix, la creació de la biblioteca va servir a Sallent per assolir més prestigi 

entre els pobles i ciutats de Catalunya. I és que, a més, de sortir de forma més freqüent a 

la premsa local i catalana, com els articles que li dedicà, el 1919, La Veu de Catalunya, 

també començà a ser un nucli de referència per altres municipis del seu entorn, com per 

exemple la ciutat de Berga, el consistori de la qual va visitar la biblioteca, juntament 

amb el seu Orfeó.601  

 

 

7.3. La dictadura de Primo de Rivera a la Biblioteca Popular de Sallent (1923-

1930) 

 

Com en els casos d’Olot i de Valls, un dels canvis més notables que es produí 

arran de l’adveniment de la Dictadura de Primo de Rivera a la biblioteca popular de 

Sallent fou el canvi de Patronat que imposà el nou govern d’Alfons Sala.  

En la reunió del dia 17 de maig de l’any 1924 el Patronat de la Biblioteca 

Popular de Sallent passà a estar compost pel nou alcalde de la vila Valentí Sala 

Serracanta; per Rafael Duran Carbonell, capellà de la localitat; Juan Vila Rodellas i 

                                                           
600 «A Sallent», El Pla del Bages, núm. 3.922 (11 de noviembre de 1917), p. 2.  
601 Arxiu de la Biblioteca Sant Antoni Maria Claret de Sallent. Dietari de la bibliotecària. (Llibre 1: 1920-
1925) 3 de maig de 1921, p. 21. 
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Francisca Coderch Rabell, mestres de les escoles de més alt nivell; Jorge Potabella 

Rover, vocal de més edat que en concepte de pare de família formava part de la Junta 

local d'instrucció pública, i Concepció Sala Lladó, vocal de més edat que en concepte de 

mare de família forma part de la Junta local d'instrucció pública. Finalment, com a 

vocals de lliure elecció foren escollits: Josefina Riera Iglesias, Luis Soler Nieva i 

Valentin Morral Puig.602 És a dir, persones que fins aleshores no havien estat gaire 

implicades en la vida cultural i associativa de la ciutat, i que no tenien tampoc cap 

vincle ni cap interès per a fer-se càrrec de la biblioteca. I que, en conseqüència, no feren 

res per a dinamitzar-la. 

Poc després, el dia 19 de juliol de 1924, les bibliotecàries van rebre un ofici que 

els comunicava la prohibició de tenir a la biblioteca premsa política. En el cas de 

Sallent, aquesta prohibició tingué encara més repercussió que en altres llocs: 

 
«La disminución de lectores en la sala de lectura, además de los que se han pasado al 

préstamo, podemos atribuirla y creo no equivocarme a la represión de los diarios que 

se reciben en la Biblioteca. Había un número determinado de lectores que 

diariamente acudían a informarse de las noticias de la prensa. Algunos de estos 

lectores leían, además de los diarios y revistas, algún libro, lo que venía a aumentar 

las estadísticas. Estos lectores los hemos perdido este año y este hecho es el que ha 

podido contribuir a la disminución total de lectores.»603 

 

Les xifres concretes, que demostren aquesta gran disminució entre els lectors que va 

tenir la biblioteca l’any 1923 i els que va tenir l’any 1924 i l’any 1925, es poden 

consultar a la taula que segueix: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
602 Glòria SANCHO, «Biblioteca Popular de Sallent» Anuario de las Bibliotecas Populares. 1924-1925, 
Barcelona, Dirección Técnica de Bibliotecas. Diputación Provincial de Barcelona, 1925, p. 20 
603 Ibid., p. 21.  
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Taula 5. Nombre anual d’usuaris de la sala de lectura de la biblioteca popular de 

Sallent (1922-1925) 

 

 1922 1923 1924 1925 

Adults 2.992 3.146 2.834 2.290 

Infants 2.138 2.446 4.714 3.644 

Total 5.130 5.592 7.548 5.934 

 

Font d’elaboració pròpia amb dades extretes de Anuario de Bibliotecas de 1924-

1925, pp. 66-67. 

 

En dissoldre’s la Mancomunitat, la Comissió Provincial Permanent de Barcelona 

va adscriure el servei de biblioteques a la Secció de Foment i Instrucció Pública de la 

Diputació de Barcelona, el 10 de juliol de 1925. Aleshores la biblioteca va passar 

dependre directament del diputat ponent de cultura, Antoni Robert Rodríguez.  

 L’11 d’agost de 1925 Robert féu un discurs per tal de fer constar els propòsits 

que tenia la diputació de Barcelona en matèria de cultura: 
 

«La diputació provincial de Barcelona desitja realitzar una obra cultural seriosa i 

sincera i per a tal cosa no estalviarà mitjans, però desitja també trencar tots els 

vincles que unien llurs centres culturals amb organismes polítics que els convertien en 

cenacles antipatriòtics [...] En el provinent hivern s’inaugurarà la biblioteca popular 

de Vich i tant a aquesta com a les de Sallent, Pineda, Canet i la instal·lada a la 

Universitat Industrial, totes creades per la Mancomunitat, s’organitzaran sèries de 

conferències per desvetllar l’amor a l’estudi.»604 

 

A més a més, va permetre que seguís existint la Central Tècnica, per tal de 

coordinar tots els centres. Aquesta central continuà essent dirigida per Jordi Rubió i 

Balaguer. Gràcies a aquest fet, Rubió va poder continuar garantint el bon funcionament 

de les biblioteques. Ara bé, els patronats locals foren definitivament abolits.605 

En la primera visita que Robert féu a la Biblioteca de Sallent, aquell mateix mes, 

va encarregar a la bibliotecària que realitzés un inventari en castellà sobre els béns que 

                                                           
604 «Un pla de cultura», La Veu de Catalunya, núm. 9.100 (11 d’agost de 1925), p. 5.  
605 Anuario de las Bibliotecas Populares. 1924-1925, Barcelona, Dirección Técnica de Bibliotecas. 
Diputación Provincial de Barcelona, 1925, p. 88. 
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contenia la biblioteca, i va demanar-li que li enviés a Barcelona la senyera que encara 

guardaven a la biblioteca. Més endavant, el setembre de 1925 va fer arribar noves 

directrius a Glòria Sancho. D’una banda, el Patronat del centre fou definitivament 

abolit, i de l’altra, tota la documentació oficial, inclòs el diari de la biblioteca, es va 

haver d’escriure en castellà. Per tal de deixar constància d’aquest fet, Sancho va anotar 

en el seu dietari, que a partir de l’1 de setembre de 1925 escriure tota la documentació 

en aquell idioma, complint amb les disposicions que havia rebut (vegeu aquest fragment 

concret a l’apèndix). 

Tot i aquestes imposicions, entre 1925 i 1926, les estadístiques de lectura es van 

anar recuperant de mica en mica. Sancho revelà que el 1926 fou l’any que més lectors 

van passar pel centre, uns 8.984 (gairebé el doble de la població en habitants de la 

ciutat, la qual cosa indica que molts dels usuaris i lectors del centre eren estiuejants, 

visitants o intel·lectuals de les ciutats veïnes, o bé que les estadístiques no s’havien dut 

amb el rigor necessari). 

Siguin o no siguin veritat aquestes xifres, la impressió d’altres testimonis com el 

Josep Camprubí, notari i aficionat a la història de la comarca, també indiquen que els 

usuaris de la biblioteca van augmentar. Si més no això va escriure Camprubí a L’Abella, 

una revista cultural creada el 1928, quan feia 10 anys de la inauguració del centre: «El 

desvetllament de l’ànima popular envers la cultura i perfecció, són un fet remarcable 

en la nostra vila, perquè els tenim ben observats [...] en el transcurs dels 10 anys que 

compte de vida la nostra Biblioteca Popular. Ella és el reflex de la vida del poble [...] el 

nombre de lectors i obres llegides presenta un augment continuat.»606  

 Aquest augment de públic en el cas de Sallent s’explica, a diferència de Valls i 

d’Olot, pel fet que amb la desconnexió de la Xarxa, el diputat de cultura de la Diputació 

de Barcelona, Antoni Robert, es va encarregar de programar conferències per a 

dinamitzar les biblioteques populars que van quedar sota la seva jurisdicció. Com es pot 

comprovar a l’anuari de 1926, aquell any van tenir lloc 20 conferències de les quals la 

bibliotecària va destacar la donada el mes de febrer per Miguel de la Cámara sobre les 

formacions geològiques; les donades al mes de març per A. Cumella sobre «La energía 

eléctrica»; i les que es van realitzar al mes de maig sobre «Labores femeninas» 

desenvolupat per Adela Ferré. També se’n va fer una titulada «Los descubrimientos 

espanyoles» a càrrec de Pérez Agudo.607  

                                                           
606 Un Bibliòfil, «Laborant», L’Abella , núm. 1 (juliol 1928), p .8.  
607 Glòria SANCHO, «Sallent», Anuario de las bibliotecas Populares de 1926..., p. 72. 
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 Aquest ritme de creixement i activitat es va mantenir constant fins a l’any 1929. 

És més, en la memòria que la bibliotecària redactà aquell any, s’afirmà que si el nombre 

d’usuaris continuava creixent la sala de lectura aviat quedaria petita: «De seguir este 

continuado aumento, pronto será insuficiente la sala de lectura para contener, con la 

holgura indispensable, a los 44 lectores, que según el promedio conjunto, de este año, 

han concurrido a ella diariamente. Lo mismo sucede en la sala de conferencias. Resulta 

ya insuficiente para dar cabida al público que acude a los actos culturales que en ella 

tienen lugar.»608 (vegeu la totalitat d’aquest informe a l’apèndix) 

En el cas de Sallent, no fou necessari esperar a l’arribada de la II República per 

fer entrar a la biblioteca usuaris de totes les classes socials. En època de la dictadura de 

Primo de Rivera, sembla que aquesta fita ja s’havia assolit amb escreix. Ho demostra 

per exemple, l’èxit que va tenir el curs de «Los motores Diesel y sus aplicacions», 

organitzat l’any 1929, que va acabar amb una excursió a l’Exposició Internacional de 

Barcelona.609 El fet de ser una població de dimensions més petites va propiciar-ho. I és 

que si la dictadura va clausurar els locals del moviment obrer i de les associacions 

catalanistes, pocs espais a part de la biblioteca quedaren a la població per a poder fruir 

de la cultura i la lectura.  

Així doncs, a Sallent la dictadura va ajudar a prestigiar la biblioteca, ja que si bé 

entre 1918 i 1923 havia estat menystinguda i poc aprofitada per a la majoria de la 

població, entre 1925 i 1929 va viure un augment constant d’usuaris de tot tipus, gràcies 

a les xerrades de caràcter més popular que la Diputació Provincial de Barcelona hi va 

organitzar. 

 

 

7. 4. El context de Canet de Mar i l’arribada de la biblioteca  

  

Canet de Mar és un municipi de la costa del Maresme, que es troba a uns 40 km 

al nord-est de Barcelona. Ha estat, i és encara avui, una petita població de tradició tèxtil, 

agrícola i marinera. A inicis de segle XIX, el context econòmic català, en davallada 

després de la Guerra del Francès, va fer que molts canetencs, bons coneixedors del mar, 

decidissin emigrar a Cuba, Puerto Rico, Uruguai i Veneçuela. A les colònies d’ultramar, 

                                                           
608 Arxiu de la Biblioteca Pare Antoni Maria Clareta de Sallent. Fons de la Biblioteca Popular. Memòria 
corresponent a l’any 1929.  
609 Ibid. 
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la majoria d’aquests aventurers, coneguts amb el nom d’indians o «americanos», va fer 

bones relacions comercials. Gran part dels que es van enriquir van tornar a la seva ciutat 

natal, sobretot a partir dels anys 60 del segle XIX. L’arribada d’aquestes grans fortunes 

va fomentar la construcció de grans cases al centre històric i, d’altra banda, va ajudar a 

desenvolupar la indústria tèxtil, primer centrada en elaborar teixits de cotó i, més tard, 

entre finals de segle XIX i principis de segle XX, especialitzada en el gènere de punt. 610 

Entre 1880 i 1890 es van fundar les fàbriques tèxtils Can Jover, Can Romagosa, 

Can Lloveras, Serra i Cia, la Carbonell Susagnna, la Floris Reynés (coneguda pel nom 

de «El Corral»), El Vapor Vell, la Floris Busquets i altres de menor importància. 

Aquestes noves indústries, a més de propiciar un canvi econòmic, van fer variar la 

composició social, política i cultural del municipi. Abans de l’aparició de les 

manufactures, aquesta petita ciutat del Maresme havia estat governada pels grans 

propietaris agrícoles de la població, la majoria dels quals es reunia al «Casino 

Canetense», afí al partit monàrquic conservador. Ara bé, amb l’arribada dels indians, els 

vells propietaris van haver de disputar-se el poder amb els «nous rics»: els amos de les 

principals fàbriques de la ciutat, partidaris de la modernització, la descentralització i el 

proteccionisme. Aquest nou sector social es va unir, a partir de 1895, en una associació 

anomenada el Foment de Canet de Mar, que pretenia incentivar i cohesionar els 

partidaris de la modernització i el catalanisme cultural. 

A inicis de segle XX, les noves generacions catalanistes de la ciutat van 

considerar que l’acció del Foment Canetenc no era prou incisiva i es van unir, primer, 

amb el nom de Cau Nacionalista (1905) per tal de realitzar activitats de caràcter més 

polític i, en segon lloc, i en el marc de la campanya per la Solidaritat Catalana de l’any 

1907, per presentar-se a les eleccions municipals sota el nom de Foment Catalanista de 

Canet de Mar. Aquesta coalició, que agrupà a tots els catalanistes de la localitat, va 

assolir la victòria a totes les eleccions municipals que van tenir lloc entre 1912 i 1919, 

primer amb Marià Serra i Font al capdavant i, seguidament, encapçalats per Salvador 

Busquests.611  

Paral·lelament a l’aparició d’aquests nous actors polítics, en l’àmbit social es 

van produir canvis importants. Les indústries de gènere de punt van generar molts llocs 

de treballs, la qual cosa va fer que molts jornalers i germans cabalers de les masies de la 
                                                           
610 Xavier MAS GIBERT i Jordi AMAT TEIXIDÓ, Canet de Mar, 1898-1936, de la Guerra de Cuba a la 
Guerra Civil, Canet de Mar, Edicions els 2 Pins, 2012. 
611 Carles SÀIZ XIQUÉS, «Canet i el catalanisme polític a finals del segle XIX», ÀMBIT, núm. 12 
(desembre 1996), pp. 27-28. 
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zona deixessin l’aixada per passar a treballar a la fàbrica. No obstant això, els nous llocs 

de treball no eren gaire millors que la feina al camp. La majoria d’operaris treballaven 

moltes hores per a un sou ridícul. En conseqüència, a finals de segle XIX, els 

treballadors de les fàbriques es van començar a organitzar per a reivindicar millores. 

L’agitació social va començar a la dècada de 1890, amb un fort cicle vaguístic iniciat l’1 

de maig de 1890. Seguidament el 1891 feren vaga les teixidores de la fàbrica de Josep 

Casals i, més endavant, altres sectors menys rellevants. Això va durar fins al 1895, quan 

la situació econòmica va començar a millorar una mica gràcies a l’obertura d’una nova 

fàbrica, propietat de Pere Jover i Francesc Xavier Serra, que va ocupar a més gent. La 

calma, però, va durar poc. A inicis de segle XX, els obrers i, sobretot, les obreres de la 

ciutat secundaren noves vagues. 612  

Aquesta gran conflictivitat social va dur a diversos intel·lectuals i obrers 

autodidactes de la ciutat a fundar l’Ateneu Obrer de Canet, l’any 1907, una societat que 

comptava amb una Escola Nocturna, dirigida pel professor Miquel Campeny i Roca.613 

Els fundadors de l’entitat, entre els quals hi havia Alexandre Melis i Josep Fors i Vidal, 

creien que a través de l’educació i la cultura podien millorar la situació dels obrers i 

reduir la conflictivitat. No obstant això, sembla que el seu esforç no fou suficient, ja que 

entre 1918 i 1919 la CNT va arribar als 1.038 afiliats a Canet, una xifra considerable si 

tenim en compte que, aleshores, la població comptava únicament amb 3.648 

habitants.614 

Per tot això, quan l’any 1912 va pujar per primera vegada a l’Ajuntament un 

alcalde catalanista. Aquest va voler implantar institucions i serveis per a contribuir a 

millorar la situació social i cultural de la població i reduir la conflictivitat. Un dels 

projectes que van emprendre fou el de sol·licitar una de les biblioteques populars de la 

Mancomunitat. De fet, la sol·licitud d’aquest nou centre de cultura per a la ciutat va 

formar part d’un projecte general de reformes iniciat amb l’entrada al govern municipal, 

Marià Serra i Font.615 Només d’entrar a l’Ajuntament, Serra, que a més de polític fou 

                                                           
612 Xavier MAS GIBERT, Guerra-revolució i contrarevolució a Canet de Mar (1936- 1943), Mataró, 
Caixa d’Estalvis, 2002. 
613 Jordi POMÉS VIVES, «Miquel Campeny i Roca», El Sot de l’Aubó, núm. 44 (2013), pp. 29-30. 
614 Jordi POMÉS VIVES «Sindicalisme i cooperativisme agrari a Canet de Mar (1918-1936). Les 
cooperatives agrícoles Germandat, catòlica i Progrés.», El Sot de l’Aubó, núm. 32 (2010) pp. 3-11. 
615 Marià Serra i Font (Canet de Mar, 02/02/1863 – Canet de Mar, 03/09/1926), membre d’una important 
família de comerciants de Canet de Mar, estudià medicina a Barcelona. Més endavant, es doctorà en 
cirurgia a Madrid, on va poder comprovar els abusos del centralisme. Fou delegat de Canet a la reunió de 
les Bases de Manresa i alcalde per la Lliga Regionalista entre 1912 i 1915. Fou articulista a la Il·lustració 
Llevantina (1903) i propietari del periòdic La Costa de Llevant (1894-1922).  
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metge i higienista, va fer una auditoria per a demostrar quin era el deute que van heretar 

del partit conservador: 19.139 pessetes. Amb aquesta gesta va demostrar la 

incompetència dels partits monàrquics, que el van precedir i va quedar legitimat per a 

iniciar un seguit de reformes sobre la hisenda municipal i de la ciutat en general. Durant 

el seu primer mandat, va aconseguir abastir d’aigua potable la ciutat, va invertir en la 

neteja pública i va fomentar la pedagogia sobre la salut de les persones i el respecte a 

l’entorn. En aquest sentit, va fer dissenyar una xarxa de clavegueram per la ciutat 

(febrer 1913) i va instaurar la Festa de l’Arbre i la festa de la Flor, per a conscienciar a 

la població que calia conviure amb la natura. Més endavant, ja que tornà a ésser elegit el 

1913 i el 1915, va emprendre una important reforma urbanística, dissenyada per 

l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner, que pretenia guanyar espais més ventilats i 

qualitat de vida per als ciutadans: es van eixamplar carrers, es van edificar voreres i es 

va crear un parc d’esbarjo davant de l’església (desembre 1915).616 D’altra banda, i per 

tal de guanyar millors serveis, Serra donà permís a la companyia elèctrica de Catalunya 

per estendre la seva xarxa a Canet;617 va demanar a la Mancomunitat de Catalunya la 

construcció de tres camins veïnals per a comunicar-se amb els pobles de muntanya de 

Sant Cebrià, Sant Iscle i Arenys de Munt; i, finalment, va sol·licitar una de les 

biblioteques populars de la Mancomunitat, en el segon concurs de biblioteques, obert el 

desembre de 1916.618 Ara bé, la seva personalitat i la seva forma de fer les coses, 

sempre des de dalt, el van enfrontar amb la majoria del seu equip de govern, fins i tot 

amb el seu tinent d’alcalde Tomàs Jover i Sellarés, que era una persona de gran vàlua i 

influència. 

 Les disputes que tingueren van fer que Serra acabés abandonant el partit i que, 

per tant, en els comicis de novembre de 1917, el cap de llista del Foment Catalanista i 

guanyador de les eleccions fos Salvador Busquets i Codina. El nou alcalde va seguir 

amb els projectes de renovació que havia iniciat el seu antecessor i, juntament amb la 

Mancomunitat de Catalunya, va tirar endavant la construcció i dinamització de la 

biblioteca i va impulsar els projectes de construcció de l’Escola Montessori i l’Escola 

d’Indústries i Teixits a la ciutat.  
                                                           
616 Carles SÀIZ XIQUÉS, «L’urbanisme modern del segle XX a Canet. Lluís Domènech i Montaner i 
Marià Serra i Font», El Sot de l’Aubó, núm. 38 (2011), pp. 21-29. 
617 Carles SÀIZ XIQUÉS, «Les estructures d’Estat de la Mancomunitat de Catalunya. Un projecte de 
modernització cultural i educativa a Canet de Mar (1914-1923), El Sot de l’Aubó, núm. 49 (2014), pp. 3-
14.  
618 Per a realitzar aquestes reformes, es va haver de demanar un préstec a la Diputació de Barcelona, un 
procés que va resultar d’allò més fàcil gràcies a l’ajuda de Narcís Verdaguer Callís, amic personal de 
Serra. 
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Tot amb tot, el principal artífex de la creació de tots aquests projectes culturals 

no fou Serra, sinó Josep Fors i Vidal;619 un jove intel·lectual catalanista que es va 

encarregar de convèncer a la resta de regidors i a l’opinió pública, en general, que calia 

invertir en equipaments educatius. Un propòsit que va aconseguir fàcilment, ja que fins 

aleshores Canet mai havia disposat de cap biblioteca popular completa. El Centre 

Catòlic, el Foment Catalanista, l’Ateneu Obrer i alguna de les cooperatives de la ciutat, 

havien intentat resoldre la manca de llibres destinant petits espais de lectura per als seus 

associats, però el nombre de llibres amb els quals comptava cada entitat era petit, i de 

temàtiques no gaire variades.620 Per això, la possibilitat d’instal·lar una de les 

biblioteques populars de la Mancomunitat a la localitat va ser ben vista per a gairebé 

totes les entitats de la ciutat.  

Un cop assolit el suport de les principals associacions, també fou Josep Fors qui 

es va encarregar de fer les gestions burocràtiques necessàries per aconseguir els terrenys 

que calien per a instal·lar el centre. Així mateix s’esmerçà per tal d’aconseguir la 

protecció d’alguns dels principals intel·lectuals i polítics catalans del moment. Fors era 

amic personal d’Alexandre Galí, Ventura Gassol, Francesca Bonnemaison i Jaume 

Bofill i Mates i, per això, els hi va demanar que donessin suport a la seva candidatura.621 

No pot negligir-se que Jaume Bofill i Mates fou el mentor polític de Josep Fors i el seu 

soci a la fàbrica: Manufacturas Fors S.A. 

 És obvi, per tant, que tot aquest seguit de coincidències van facilitar la bona 

entesa de l’ajuntament de Canet amb el govern català, que a part de la biblioteca, també 

va concedir a Canet: l’Escola Montessori, el 1918, i l’Escola d’Indústries Tèxtils, el 

1922.  

Com a mínim, l’informe que féu el Consell de Pedagogia de la Mancomunitat 

per a valorar les ciutats presentades en el segon concurs de la Xarxa de Biblioteques fou 

molt positiu per a Canet: «La intensitat del desig y l’adhesió en mil formes manifestada 

respecte al projecte, s’han produït d’una manera principalíssima a Canet de Mar, 

Lleida i Pineda, en la primera d’aquestes localitats, aquestes manifestacions han 

                                                           
619 Josep Fors i Vidal (Canet de Mar,1889 – Arenys de Mar, 1956), era fill dels propietaris d’una merceria 
de Canet de Mar. Estudià una enginyeria tècnica en gènere de punt, mitjançant una beca. Treballà uns 
anys en una fàbrica de teixits, fins que el 1936 va muntar la seva pròpia manufactura. Fou secretari del 
Cau Nacionalista de Canet de Mar (1905) i regidor de l’Ajuntament de Canet com a membre del Foment 
Catalanista (1915‒1923). L’any 1922 va passar a formar part d’Acció Catalana. Entre 1931 i 1934 fou 
alcalde de Canet de Mar, per Esquerra Republicana de Catalunya.  
620 «Primera pedra a Canet», La Veu de Catalunya, núm. 5.630 (3 de juliol de 1917), p. 4. 
621 Jordi POMÉS VIVES, «L’Escola de Canet de Mar (1918‒1939). Els inicis d’una gran experiència 
pedagògica» El Sot de l’Aubó, núm. 36 (2011), pp. 3-11. 
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mostrat un gran interès veritablement encoratjador per l’amant de la nostra cultura i 

esperançat en ella, algunes peticions han sortit d’aquesta vila que porten la firma i 

segell de totes les societats, autoritats i persones de significació.»622  

La bona consideració de la localitat va fer possible que el maig de 1917 els fos 

concedida una biblioteca de tercer grau (tot i que, més endavant, arran de l’anul·lació de 

la concessió de Sabadell, va passar a ser de primer grau). 

El 29 de juny de 1917 es celebrà una gran festa per a col·locar la primera pedra 

de l’edifici. Durant aquesta cerimònia pronunciaren discursos l’alcalde de la localitat, 

Salvador Busquests; el president de la Mancomunitat de Catalunya, Josep Puig i 

Cadafalch; i el director de la Xarxa de Biblioteques Populars, Eugeni d’Ors.623 Per 

començar, l’alcalde va voler destacar la significació del centre com a símbol de 

regeneració, tant de Canet com del conjunt del territori català. Tot seguit, va fer 

referència als temps passats, en els quals a Canet: «la qüestió de cultura era una qüestió 

morta».624 D’aquesta forma féu notar que la iniciativa de la Mancomunitat de Catalunya 

era totalment necessària. A més argüí que la cultura havia de ser: «una qüestió 

espiritual per l’aliment del poble», ja que únicament d’aquesta forma el poble de Canet 

podria progressar i ajudar a construir «una Catalunya ben viva i ben forta».625 

Seguidament, Josep Puig i Cadafalch va voler recalcar que l’edificació del centre 

no tindria tan sols repercussions en l’àmbit local, ja que per a ell la biblioteca era: «una 

llavor que esclataria en el pervindre», un esqueix que floriria i aniria, de mica en mica, 

enriquint l’esperit cultural de tots els catalans.626La Veu de Catalunya va dedicar 

gairebé tota una pàgina a parlar de l’esdeveniment, reproduint fidelment tots els 

discursos pronunciats a l’acte. Així mateix el periòdic Vida Nova, editat a Pineda de 

Mar, municipi veí de la comarca del Maresme, va publicar un número especial per a 

parlar de la col·locació de la primera pedra. En aquesta edició especial van escriure-hi 

Josep Maria López i Picó, Alexandre Galí i, el del diputat de la Mancomunitat pel 

districte Arenys-Mataró, Joan Ragué i Camps (Gualba, 1885 – Barcelona, 1929).  

Aquest darrer es referí al progrés i a la cultura que podia aportar la biblioteca a 

Canet de Mar: «Demà Canet comença l’edifici qu’es una fita gloriosa per al seu 

                                                           
622AGDB. Fons de la Mancomunitat de Catalunya. Lligall 3.738. Biblioteques Populars. Revisió de 
Concursos, 1917. 
623 «Canet de Mar: col·locació de la primera pedra», Butlletí́ de la Biblioteca de Catalunya, any IV, 7 
(gener-desembre 1917), p. 206-207.  
624 Ibid. 
625 Ibid. 
626 Ibid. 
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progrés, que beneiran els seus fills en dia no llunyà reconeguts a l’actuació dels homes 

d’avui, que han dut la vila pel camí d’assolir un lloc preeminent entre els pobles 

avençats de la nostra terra. Perquè no hi ha pas dubte que la biblioteca serà pels 

canetencs el veritable element de difusió de cultura i per tant de progrés»627 

 Una vegada conclòs l’acte, es va procedir en els mesos següents a dur a terme la 

construcció de l’edifici al bell mig del passeig de la Misericòrdia, una zona tranquil·la i 

arbrada de la ciutat. Aquest procés es va realitzar sense entrebancs, la qual cosa va 

permetre fer la inauguració de la biblioteca al voltant de la data que s’havia previst, el 8 

desembre de 1919.  

La festa inaugural estigué plena de simbolismes; l’equip de govern va llogar 

l’orquestra «La Selvatana» per tal que toqués sardanes; seguidament, es va hissar la 

senyera al capdamunt de l’edifici i, finalment, una part dels manifestants van entornar el 

«cant patriòtic dels segadors». Val la pena recalcar que, a diferència d’altres llocs, 

també es va celebrar una missa per a beneir el nou equipament. En general, els 

catalanistes del Foment Nacionalista de Canet van tenir bona relació amb l’ecònom de 

la ciutat, el reverend Bonacasa.628 

Segons les primeres impressions de la bibliotecària i directora del centre, Mercè 

Farnés, la biblioteca popular va ser rebuda amb gran entusiasme: «La festa de la 

inauguració, concorreguda el dia 8 de desembre de 1919, tingué la brillantor i 

l’entusiasme enlluernador que posen els canetencs en les seves alegries.»629 Fins i tot 

Marià Serra, que estava enemistat amb l’equip de govern, va celebrar l’obertura del 

centre perquè, des del seu punt de vista, era un palau de cultura que serviria per enaltir 

el patriotisme de la ciutat. Com va deixar per escrit en el seu dietari sobre Canet de Mar: 

«Ja tenim sala de lectura amb edifici propi, aixecat expressament per la Mancomunitat 

de Catalunya en el passeig de Misericòrdia. Serà un palau de cultura que honrarà a la 

vila i pregonarà el despreniment i patriotisme de l’avui primera entitat catalana, que 

tan esplèndidament s’interessa per la instrucció del poble.»630 

Malgrat aquestes mostres d’entusiasme, el consistori catalanista no va poder 

guanyar les eleccions municipals convocades a inicis de 1920. Salvador Busquets va 

perdre l’alcaldia enfront els conservadors monàrquics, encapçalats per Ramon Rodon i 
                                                           
627 Joan RAGUÉ, «Fent Pàtria», Vida Nova, núm. 2 (30 de juny de 1917), p. 3. 
628 «La Biblioteca», La Costa de Llevant, núm. 45 (14 de desembre de 1919), pp. 4-5. 
629 ABC. Fons de la Biblioteca de Catalunya. Capsa/ 125-1. Memòria sobre el funcionament de la 
Biblioteca popular de Canet de Mar des de la seva inauguració, l’any 1919. Canet de Mar, 1921. p. 4. 
630 Marià SERRA FONT, Dietari de Marià Serra i Font. Canet de mar 1880-1926, Canet de Mar, 
Ajuntament de Canet de Mar, 2006, pp. 834-835. 
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Grau (alcalde entre 1920 i 1921). A més, en aquells mateixos comicis, entrà un nou 

actor polític a l’Ajuntament: Joan Autier Catà, membre del Partit Socialista que 

aconseguí suports dels sectors populars.  

Tot amb tot, de banda aquestes dificultats, que responien tan sols a interessos 

partidistes, la biblioteca va funcionar amb força normalitat. És més, segons va constatar 

Jordi Rubió, a través de l’informe que va realitzar el 1921, la biblioteca de Canet de Mar 

era la que mostrava més concurrència de lectors, en proporció al nombre d’habitants de 

la ciutat.  

 El públic majoritari del centre, en aquesta primera etapa, fou la mainada. I és 

que com féu notori la bibliotecària la resta de la població treballava i: «en un poble on 

tothom treballa es comprèn que [els adults] no vinguin a llegir o a cercar llibres 

periòdicament, sinó en temps molt desiguals la majoria.»631 A més, val la pena ressaltar 

que a diferència de la canalla, els més grans estaven acostumats a passar el poc temps 

lliure que tenien a les seves respectives societats: l’Ateneu Obrer, el Foment Catalanista 

de Canet o el Centre Catòlic; en canvi els nens i nenes van veure en la biblioteca un lloc 

on, per primera vegada, s’atenien les seves necessitats de sociabilitat fora de l’escola.  

Els lectors adults que més van freqüentar la biblioteca foren els mestres de les 

escoles de la vila: «els mestres, com a gent de superior cultura, sovintegen llurs visites a 

la Biblioteca. Hi vénen tots i de totes les escoles, inclús els d’ordes religioses.»632 Així 

mateix, hi van concórrer de forma regular professionals liberals i, en menor mesura, 

dones de classe mitjana i obrers autodidactes: «Hi ha l’obrer manyà i l’obrer 

electricista que estudien Matemàtiques, Tècnica i Electricitat, pensant a examinar-se i 

obtenir algun peritatge. Aquests lectors són molt comptats. N’hi ha que tenen ja taller 

establert i llegeixen llibres de llur ofici. Són també pocs.»633 

Altrament, cal posar en relleu com a lectors importants: la comunitat 

d’estiuejants de Canet de Mar, entre els quals es trobaven les famílies de l’arquitecte 

Lluís Domènech i Montaner,634 o la de Francesca Bonnemaison.635 Tanmateix, i com és 

                                                           
631 Mercè FARNÉS, «Canet de Mar», Anuari de les biblioteques populars de 1922, Barcelona, Consell de 
Pedagogia. Direcció Tècnica de Biblioteques Populars, 1923, p. 21.  
632 Ibid, p. 27 
633 Ibid., p. 28.  
634 Lluís Domènech i Montaner va néixer a Barcelona el 27 de desembre de 1849. La seva família vivia a 
Barcelona però passava tots els estius a fora, a Canet de Mar, on posseïen el mas la Torre, propietat dels 
seus avis materns. Aquestes estades li van permetre conèixer la seva futura esposa, la canetenca Maria 
Roura i Carnestoltes, amb qui es casà el 1875. 
635 Francesca Bonnemaison i el seu marit Narcís Verdaguer i Callís va estar molt vinculats a Canet de 
Mar. Allí hi posseïen un mas, la Roca del Ram, que van heretar de la família Bonnemaison. Aquest mas 
fou on Francesc Cambó va viure la convalescència, després de l’atemptat que patí a Hostalfrancs.  
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evident, aquests lectors tan sols acudien al centre a l’estiu, i tan sols per a cercar-hi 

novel·les d’entreteniment. Finalment, i amb el temps, també arribaren a consultar la 

biblioteca, persones dels pobles veïns de la comarca, com el rector de Sant Iscle de 

Vallalta, que demanava llibres en un règim especial, ja que en viure més lluny se li 

deixaven agafar més temps i en més quantitat; i els professors de les escoles municipals 

de Sant Pol de Mar, Arenys i Sant Vicens de Llavaneres.636 Així, de mica en mica, 

l’afluència d’usuaris adults al centre va anar millorant, i amb els anys cada vegada foren 

més persones les que s’animaren a concórrer les sales de lectura. 

 

 

7.5. Mercè Farnés, el Patronat, i la popularització de la biblioteca de Canet. 

 

Aquesta tendència positiva d’afluència d’usuaris i usuàries al centre, en el cas de 

Canet, no es deu a l’actuació del seu Patronat i a l’organització de conferències, sinó 

sobretot al paper que va jugar en la bibliotecària: Mercè Farnés,637 que es va encarregar 

de dinamitzar-lo. 

Pel que fa al Patronat cal tenir en compte que estigué format per Xavier Serra 

Barrecheguren (fill de Marià Serra i Font, que fou escollit president), Josep Fors 

(regidor regionalista de l’Ajuntament, que fou escollit secretari), Mariana Pujadas, 

Francesca Bonnemaison, Júlia de Montaner, l’alcalde Ramon Rodon, l’ecònom 

Bonacasa, Marià Serra i Font, Tomàs Jover, Moisès Jaumejoan, metge, Jaume Dotras, 

Carles Móra, Joan Ragué, Anton Armadà, Ramir Busquets, i Jose M. López Picó. És a 

dir, pels representants de les classes dirigents de Canet, que també es trobaven 

representats a l’Ajuntament i a les juntes dels seus locals de sociabilitat principals: el 

Casino Canentense i el Foment Catalanista, on ja realitzaven activitats culturals i de 

                                                           
636 Mercè FARNÉS, «Canet de Mar», Anuari de les biblioteques populars i de les biblioteques tècniques 
de la Universitat Industrial 1923, Barcelona, Consell de Pedagogia. Direcció Tècnica de Biblioteques 
Populars, 1924, p. 51 
637 Mercè Farnés i Pagès (Arbúcies, 1893 – Barcelona, 7 de gener de 1971). El seu pare era el folklorista 
català Sebastià Farnés i Badó i la seva mare Rosa Pagès i Jover. La seva germana Julia Farnés fou 
professora de l’Escola Montessori de Canet de Mar, mentre que la seva altra germana, Maria, milità a 
E.R.C i fou la mare de Maria Aurèlia Capmany. Mercè va estudiar a l’Escola de Bibliotecàries entre 1916 
i 1919. Fou directora de la Biblioteca Popular de Canet de Mar entre el 17 de juliol de 1919 i l’11 de 
desembre de 1928. La seva auxiliar Maria Roca, que entrà a treballar el mateix any que ella, fou qui la va 
substituir en la direcció de la Biblioteca de Canet (fins al mes d’agost de 1929). El mes de desembre de 
1928 fou nomenada directora de l’Escola del Treball de Barcelona pel Consell Permanent de la Diputació 
Provincial de Barcelona. Més endavant, el 1942, passà a treballar a la Biblioteca de Catalunya fins que es 
va jubilar l’any 1960. (Fonts: Teresa MAÑÀ, Les biblioteques populars... tesi doctoral, p. 367. / Reis 
FONTANALS, Biblioteca de Catalunya..., p. 389) 
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sociabilitat. Per tant, estaven acostumats a programar un tipus d’actes per a les minories 

més selectes de la ciutat, i això mateix és el que van seguir fent a la biblioteca. 

El primer acte que van organitzar, fins i tot, va produir certa controvèrsia entre el 

patronat i la bibliotecària. El Patronat havia programat una exposició d’art per a 

inaugurar la sala de conferències, en la qual tan sols pensava convidar a les famílies més 

influents de la vila. Davant aquest fet, Mercè Farnés hagué de parar-los els peus, ja que 

les activitats programades al centre havien de ser obertes a tothom: «Hem tingut una 

mica de discussió referent a si les nostres festes havien de ser públiques; però el meu 

criteri és que aquest procediment és l’únic per a que els nostres treballs en pro de la 

difusió de la cultura tinguin eficàcia. Mentre el públic es porti bé i vingui com fa ara 

amb les millors gales, per honorar les nostres festes, no hi ha dret a rebutjar 

l’entrada.»638 

Les velles formes d’actuar en l’àmbit local toparen, de sobte, amb la 

transparència, la democràcia i el nou concepte de servei públic que intentava promoure 

la Mancomunitat. Els membres del Patronat es van veure obligats a enviar invitacions a 

tot el poble, tal com els va suggerir la bibliotecària i l’acte es va realitzar sense 

exclusions.  

Tot amb tot, encara que les activitats fossin obertes a tothom, els temes que es 

tractaven no eren atractius per igual a tota la població. Els encarregats de programar les 

activitats ho feren seguint els seus propis interessos, sense tenir en compte les 

necessitats del conjunt de la societat, sobretot en els primers anys. Així a la biblioteca 

de Canet, es van celebrar concerts de violí de Bach i Handel (13/03/1921), un 

homenatge a Joan Maragall (16/05/1920), una conferència sobre les construccions de 

defensa de Catalunya a l’Edat Mitjana, a càrrec de Jeroni Martorell (24/04/1921); una 

conferència sobre Dant i La Divina Comèdia (25/12/1921), així com una xerrada 

moralitzadora sobre la importància de mantenir l’estructura familiar tradicional, 

impartida per Ramon Rucabado (1922). De caràcter popular, tan sols destaca un curset 

de tres sessions d’agricultura sobre «El conreu, adobs i malalties de la vinya» que va 

impartir Erasme Maria d’Imbert, l’any 1923. 639  

                                                           
638 Arxiu de la Biblioteca Pere Gual i Pujadas de Canet de Mar. Dietari de la biblioteca popular de Canet 
de Mar, (llibre 1 : 1920-1922), 11 de setembre de 1920, p. 4. 
639 Mercè FARNÉS, «Canet de Mar», Anuari de les biblioteques populars i de les biblioteques tècniques 
de la Universitat Industrial 1923. Barcelona, Consell de Pedagogia. Direcció Tècnica de Biblioteques 
Populars, 1924, p. 55 
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Davant aquesta actitud elitista del patronat, la directora del centre, Mercè Farnés, 

va decidir programar, pel seu compte, diversos actes per atreure les classes més 

populars a la biblioteca, com per exemple la lectura de rondalles en veu alta, o l’hora del 

conte per la mainada. Aquesta iniciativa, poc freqüent en la resta de bibliotecàries, 

possiblement es deu a la influència que va tenir sobre la bibliotecària el seu pare, 

Sebastià Farnés Badó(Sant Feliu de Codines, 1854 ‒ Barcelona, 1934).  

Sebastià Farnés Badó, advocat, taquígraf i folklorista, fou un dels dirigents del 

primer catalanisme, present a les Bases de Manresa i a la Unió Catalanista. No obstant 

això, quedà arraconat per les seves idees massa progressistes i federalistes. Ell defensà 

un catalanisme molt més popular que el que, finalment, acabà enaltint el noucentisme. 

Certament, va dedicar gran part de la seva vida a investigar les cançons, les parèmies i 

les tradicions orals populars catalanes. Els seus estudis i recuperacions el van situar al 

capdavant dels escriptors i comentaristes del folklore a la península Ibèrica. El seu 

treball va culminar el 1913 amb la publicació d'Assaig de paremiologia catalana 

comparada, una obra molt ambiciosa, però de la qual només se'n va publicar un primer 

volum amb 259 refranys i proverbis catalans, tot i que ell n’havia recollit més de 12.000 

mostres.640 

No és estrany, per tant, que les passions del pare tinguessin certes influències en 

la seva filla, la bibliotecària de Canet. És més, ella no fou l’única de la família, que 

s’interessà per la cultura popular, les seves germanes: Júlia i Maria, també ho feren. 

Júlia Farnés fou professora de música i directora de l’Escola Montessori de Canet de 

Mar, que, a més d’una apassionada del folklore català, fou autora de diversos articles i 

llibres sobre rondalles i música tradicional.641 Mentre que Maria Farnés, mare de 

l’escriptora Maria Aurèlia Campany, fou membre d’Esquerra Republicana de Catalunya 

i una apassionada lectora. Així doncs, tant Mercè Farnés com les seves germanes van 

rebre una educació i una cultura que es trobava molt per sobre de la que solien rebre les 

noies de la seva generació. Mercè estudià magisteri a l’Escola Normal de Barcelona i la 

carrera de bibliotecària. En primer lloc, exercí a la biblioteca de l’Escola Elemental del 

Treball i, seguidament, entre el 17 de juliol de 1919 i l’11 de desembre de 1928, fou 

directora de la biblioteca de Canet de Mar. 

                                                           
640 Jordi LLORENS VILA, «Sebastià Farnés: un teòric del primer catalanisme», L’Avenç, núm. 37 (abril 
1981), pp. 56-58 
641 Julita FARNÉS PAGÈS, «Folklore de Tossa», BCEC, 195 (abril 1911), pp. 128-131.  
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 A diferència de la resta de bibliotecàries, que duraven de mitjana un o dos anys 

ocupant la plaça que els havia estat assignada, Mercè Farnés va ocupar durant 10 anys el 

càrrec de directora de la biblioteca popular de Canet de Mar i, per això, el suport de la 

seva família fou clau. D’una banda, es va poder recolzar amb la seva germana, Júlia, 

que fou la directora de l’Escola Montessori de la mateixa ciutat, i que li va donar suport 

en l’organització de diversos actes. I de l’altra, va poder comptar amb el suport 

econòmic i emocional del seu pare. 

Tant un fet com l’altre sembla que són determinants per poder entendre la 

independència i la rellevància que va adquirir la bibliotecària de Canet en comparació a 

les altres directores de la Xarxa de Biblioteques Populars de la Mancomunitat, moltes 

de les quals es van veure obligades a viure en convents, com era el cas de Maria Roca, 

l’auxiliar de Canet de Mar, que havia de complir amb els rigorosos horaris i normes, 

que li van impedir gaudir de la vida cultural i social de la població. En canvi, Farnés no 

va tenir mai aquestes limitacions, al contrari va anar molt més enllà del que se’n 

esperava. I és que, després d’uns quants mesos al capdavant de la biblioteca, Mercè 

Farnés es va adonar de les dificultats que patia la majoria de la població i per això va 

voler facilitar-los les coses, com veurem amb detall a continuació. 

Farnés, no culpava, com altres bibliotecàries, als obrers o als pagesos per no anar 

al centre. I, en lloc de compadir-se o de queixar-se del baix nivell cultural de la vila, va 

emprendre accions per a millorar-lo. Per aquesta raó, d’una banda va organitzar diades 

festives a la biblioteca, amb un caràcter vertaderament popular, a través del relat de 

rondalles per a tots els públics.642 I, de l’altra, va permetre als lectors adults agafar 

llibres de la secció d’infants per tal que entenguessin millor la lletra i agafessin agilitat 

en la lectura. Endemés, com que era conscient de les dificultats que vivien la majoria de 

treballadors de Canet, intentà incentivar als infants de les famílies més modestes per tal 

que, de grans, continuessin anant a la biblioteca. El seu objectiu era que aquells infants 

es transformessin en obrers autodidactes; com va anotar a la memòria de la biblioteca de 

l’any 1922: «També vénen a la Biblioteca els nois de les escoles nacionals; però, com 

que van a l’escola molt menys temps, perquè essent de famílies més modestes, els posen 

d’hora a treballar, aviat els perdem a la Biblioteca. [...] Confio que quan seran grans, 

                                                           
642 «De cultura», La Costa de Llevant, núm. 17 (2 de maig de 1920), p. 5.  
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havent deixat d’assistir a les classes, vindran a engrandir el relativament petit grup 

d’obrers autodidàctics, molt interessant.»643 

Una altra de les iniciatives que va emprendre fou la d’allargar l’horari del centre 

fins a les 9 del vespre, ja que: «tenia l’esperança de conquistar lectors nous perquè 

quan sortia de la biblioteca a dos quarts de nou el Passeig de la Misericòrdia estava 

molt animat, sobretot de colles d’obrers i pensava que si veien la biblioteca oberta 

tindrien ganes d’entrar-hi». 644  

A més a més, fou crítica amb el fons bibliogràfic de la seva biblioteca que, 

segons el seu parer, tan sols tenia interès per un grup molt reduït de lectors: els 

estudiants de literatura i filosofia per a consultar les obres de Carlyle, Blames i 

Emerson; i els professors i professores de les escoles de la vila per a consultar obres de 

pedagogia i feminisme. Però, com ella mateixa havia pogut comprovar eren molt pocs 

els usuaris obrers que anaven a consultar les obres més pràctiques de tecnologia i 

ciències aplicades o que acudissin a llegir simple literatura. Segons ella únicament 

freqüentaven la biblioteca aquells obrers que estudiaven francès i anglès, per tal de 

consultar les gramàtiques i els diccionaris. 645  

Per tal de millorar l’afluència d’usuaris a la biblioteca, la directora del centre va 

suggerir a Jordi Rubió que ampliés les seccions d’esports, música popular i dibuix; 

matèries que podrien atreure el públic més humil de la ciutat. En la memòria de 1925, 

Farnés es lamentava que quan li demanaven cançoners de cançons populars i sardanes 

no podia facilitar res als usuaris, ja que a la biblioteca únicament tenien llibres sobre 

Beethoven, un autor que ben poc interessava als canetencs: «Lo preferido por el público 

(lectoras, especialmente) eran canciones y sardanas. Me han pedido Cançons, de 

Apel·les Mestres, i Cançoner selecte, de la colección Pena; (sólo tenemos Beethoven.) 

En cuanto a las sardanas, aunque me las ha pedido determinando autores y títulos, no 

he podido servir ninguna demanda. (Sólo tenemos: «Sis sardanes per infants»).»646 

En aquesta proposta, que féu Farnés a Rubió, es veu clarament que els 

coneixements de folklore que havia après la bibliotecària del seu pare li van servir per 

entendre les necessitats dels seus usuaris i per a poder connectar amb ells. Així, de mica 
                                                           
643 Mercè FARNÉS, «Canet de Mar, Anuari de les biblioteques populars de 1922, Barcelona, Consell de 
Pedagogia. Direcció Tècnica de Biblioteques Populars , 1923, p. 35. 
644 Arxiu de la Biblioteca Pere Gual i Pujadas de Canet de Mar. Dietari de la bibliotecària (llibre 2) 5 de 
maig de 1924, p. 68. 
645 Anuari de les biblioteques populars i de les biblioteques tècniques de la Universitat Industrial 1923. 
Barcelona, Consell de Pedagogia. Direcció Tècnica de Biblioteques Populars, 1924, p. 49.  
646 Anuario de las bibliotecas populares. 1924-1925 – 1929, Barcelona, Dirección Técnica de Bibliotecas, 
1926-1930, p. 12. 
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en mica, l’acció de la bibliotecària va anar fructificant i la biblioteca va anar guanyant 

prestigi. Amb els anys, cada vegada hi anava gent més diversa, sobretot els diumenges, 

el dia que al poble no es treballava: «Vertaderament, cada vegada ve a ser més difícil el 

servei dels diumenges perquè ve una gran gentada».647 

Farnés també va voler transmetre als seus usuaris els ideals del catalanisme. A 

part de relatar llegendes simbòliques dels orígens de Catalunya, com la de Sant Jordi o 

la de Guifré el Pilós, va recitar les poesies de Mossèn Cinto Verdaguer i, quan li 

demanaven recomanacions de llibres, intentava prioritzar sempre les obres de la 

literatura o història catalana, la qual cosa sembla que a la llarga acabà donant els seus 

fruits, tal com anotà en el seu dietari el 22 de febrer de 1924: «Avui m’han demanat una 

història que parlés de la guerra de 1711. D’un quant temps ençà demanen molta 

història de Catalunya i d’Espanya i avui he estat contenta que en demanessin una 

època precisa.»648 La bibliotecària estava contenta perquè li demanaven un llibre que 

parlés de la guerra de successió, un període molt rellevant a nivell simbòlic pel 

nacionalisme català. 

Aquesta acció de la bibliotecària òbviament es va veure repercutida en les xifres 

d’afluència al centre, que comparat amb altres biblioteques fou molt més elevada. 

Canet, juntament amb Figueres com es veurà més endavant, foren de les biblioteques 

amb més concurrència de la Xarxa de la Mancomunitat. 

 

 

7.6. La dictadura de Primo de Rivera a la Biblioteca Popular de Canet (1923-1931) 

 

L’adveniment de la dictadura de Primo de Rivera, el setembre de 1923, va 

complicar a Farnés la seva tasca de dinamització i popularització de la biblioteca de 

Canet. El canvi de llengua al castellà i la prohibició de servir premsa política afectà molt 

l’afluència de públic adult:  

 
«Pasado más de un año, aún se recuerda con melancolía el tiempo en que se podían 

leer periódicos en la biblioteca. Quizá dos terceras partes del público no tenga 

suscripción alguna (se ha de tener en cuenta que una biblioteca popular está 

                                                           
647 Arxiu de la Biblioteca Municipal de Canet de Mar. Dietari de la Bibliotecària (llibre 2), 27 d’abril de 
1924, p. 67. 
648 Arxiu de la Biblioteca de Canet de Mar. Dietari de la Bibliotecària (llibre 2), 22 de febrer de 1924, p. 
62. 
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destinada a gente sencilla) pero pocos habrá que tengan más de un diario, y en 

cuanto a tener subscripción de periódicos extranjeros, como los había en la biblioteca 

ni pensarlo.»649 

 

Les imposicions i la censura que es va establir a la biblioteca de Canet foren les 

mateixes que les de la resta de biblioteques: es va obligar a canviar la bandera catalana 

per l’espanyola, es va començar a imposar el castellà per a realitzar determinats tràmits, 

es va destituir el Patronat local,650 i es va haver de reduir l’activitat de la sala de 

conferències.  

Pel que fa a la resta d’aspectes la vida a la biblioteca continuà com sempre. No 

fou fins a finals del mes de juliol de 1925 que les coses començaren a canviar. El 29 de 

juliol de 1925 la diputació de Barcelona va incautar el centre i va imposar una nova 

normativa, tal com es pot comprovar en el dietari de la biblioteca. 

 

«Hemos tenido el honor de recibir la visita de D. Antonio Robert, diputado, al cual 

acompañaban los srs. Rubió, de Barcelona, y Melis, secretario de nuestro 

Ayuntamiento. El Sr. Robert se ha incautado, en nombre de la Excma. Diputación 

Provincial de Barcelona, de la Biblioteca Popular de Canet de Mar. Se me ha ordenado 

lo siguiente: 

 Enviar a las oficinas de Barcelona un inventario de la Biblioteca. 

 Se han de escribir en castellano los documentos oficiales de la biblioteca. 

 No debe usarse ya los papeles y sobres con membrete de la antigua 

Mancomunidad. 

 El día 1 de agosto [dia que es solia commemorar la mort de Prat de la Riba] no 

se considera festivo porque en la Diputación es día de trabajo. En cambio, 

deberá cerrarse la biblioteca en los días de gala. 

 El Reglamento de la biblioteca queda anulado ya se nos enviará el reglamento 

de los empleados provinciales.»651  

 

A pesar que d’entrada Robert havia anunciat que vetllaria per fomentar i 

dinamitzar les biblioteques, els recursos econòmics que es destinaren a la biblioteca de 

                                                           
649 Mercè FARNÉS, «Biblioteca Popular de Canet de Mar», Anuario de las Bibliotecas Populares. 1924-
1925, Barcelona, Dirección Técnica de Bibliotecas. Diputación Provincial de Barcelona, p. 43. 
650 El president del Patronat va passar a ser Antoni Bachs, que passà a ser també aleshores alcalde de la 
població 
651 Dietari de la Bibliotecària de Canet de Mar (29 de juliol de 1925), p.13. 
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Canet de Mar foren menors que els que hi destinà la Mancomunitat. El 12 de març de 

1926 la bibliotecària de Canet de Mar anotà en el seu dietari: «Hemos gastado menos 

que otros años porqué no quise encender la estufa antes del 1 de diciembre, a pesar de 

que hacía mucho frío en noviembre, porqué disponiendo de tan poco dinero, pensé que 

no podría pagarlo nunca.»652 

 A més, en el cas de Canet la directora va detectar que el públic que acudí a 

aquests actes no era el mateix que abans de 1925. Així, per exemple, a la xerrada sobre 

agricultura que va organitzar la diputació el 29 de juliol de 1925 (en lloc d’assistir-hi els 

pagesos que sí que hi havien anat altres vegades) tan sols hi van anar l’alcalde, el 

delegat governatiu, tres regidors, el secretari, 1 dona i 7 nens: «El número de lectores 

diarios no asistirá, si bien estuvo substituido con creces por la gente adicta al 

ayuntamiento actual».653  

El mateix Jordi Rubió va fer avinent en els seus informes que no tenia sentit 

parlar de determinats temes en castellà, si la població no hi estava habituada, posat com 

a exemple el cas de Canet: «Resulta inútil habar de temas agrícolas, si el 

conferenciante no puede usar el tecnicismo popular, propio del habla del país, cuyas 

expresiones son las únicas que son comprendidas por los labradores en cosas de su 

especialidad. En Canet de Mar se hizo una lamentable experiencia en este sentido, que 

tuvo por consecuencia que los que habían de estar más interesados en el tema de las 

conferencias se desentendieron de ellas.»654 

Pel que fa a l’afluència de lectors a la sala de lectura a diferència de la resta de 

biblioteques, i a pesar de les percepcions i anotacions de la bibliotecària, els lectors mai 

deixaren d’augmentar. Com es pot veure en la taula que segueix l’evolució de la lectura 

en els anys de la dictadura fou la següent: 

 

 

 

 

 

                                                           
652 Arxiu de la Biblioteca Pere Gual i Pujades. Dietari de la Biblioteca Popular de Canet de Mar [Llibre 2: 
1922-1925], 12 de març de 1926, p. 34. 
653 Arxiu de la Biblioteca Pere Gual i Pujadas. Dietari de la Biblioteca Popular de Canet de Mar [llibre 3: 
1925-1928], 27 de febrer de 1926, p. 32.  
654 ABC. Fons Administratiu. Capsa 500/8. Carta de Jordi Rubió al Diputat Ponent de Cultura de la 
Diputació de Barcelona, Antonio Robert Rodríguez, 5 de juliol de 1926. 
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Taula 6. Nombre anual d’usuaris de la sala de lectura de la Biblioteca Popular de 

Canet de Mar entre 1923 i 1930 

 

 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 

Adults 3.471 4.271 5.156 5.474 5.279 6.140 6.325 

Infants 4.776 5.917 6.575 5.398 6.544 7.009 5.405 

Total 8.247 10.188 11.731 10.872 11.823 13.149 13.790 

 

Font d’elaboració pròpia a través de dades recollides a l’Anuari de les 

Biblioteques Populars de 1931..., pp. 284-285 

 

Així mateix, va augmentar el nivell cultural dels lectors: «Nos parece un gran 

progreso que los lectores tomen gusto en leer los clásicos; pero la verdad es que la 

mayoría lo que le interesa es la literatura del momento, valga o no valga la pena.»655 

Respecte a les condicions laborals de les bibliotecàries, no es pot menystenir el 

fet que la Diputació de Barcelona va imposar un nou reglament i un nou conveni de 

treball, que empitjorà bastant les seves condicions de vida, ja que passaren a tenir menys 

dies de vacances. De fet, quan Mercè Farnés es va assabentar del canvi va mostrar-se 

força indignada: «Si no que he vist la carta no m’ho creuria. No comprenc com ens 

poden voler suprimir les vacances, quan no tenim descans dominical complet. Per força 

hi ha d’haver un malentès. Els altres empleats tenen festa els diumenges i les festes 

entre setmana.»656 

No obstant això, tant Farnés com la seva substituta, Adela Riera, van mantenir 

viva en aquella institució l’essència del catalanisme, ja que en el moment de la caiguda 

del directori, l’any 1930, a la biblioteca de Canet es va detectar un augment de 

l’entusiasme per les obres catalanes: 

 
«Des de la caiguda del Directori es va operar una espècie de reacció en la generalitat 

dels lectors: l'estudi i l'ús del català despertà el major entusiasme [...] Totes les obres que 

tracten de la nostra ben amada terra catalana, no paren d'ésser llegides i demanades [...] 

Es comprèn que entre els canetencs domina en grau extraordinari (com és lògic i 

natural) l'ideal catalanista, i aquest fet ens dóna l'explicació també de l'augment que hem 

                                                           
655Mercè FARNÉS, “Biblioteca de Canet de mar”, Anuario de las bibliotecas Populares 1926..., p. 54. 
656 Arxiu de la Biblioteca Pere Gual i Pujades. Dietari de la Biblioteca Popular de Canet de Mar, [Llibre 
3: 1925-1929], 26 de juliol de 1925, p.12 i 13.  
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notat en la lectura de les obres de literatura catalana, en particular d'autors remarcables 

que figuren en el camp catalanista, com per exemple: Oller, Roig i Raventós, Víctor 

Català, Iglesias, Sagarra, Rusiñol, etc.»657  

 

Així doncs, sembla que en l’etapa de la II República la biblioteca de Canet va 

tornar a esdevenir símbol del catalanisme i va tornar a fomentar la cultura catalana tal 

com havia dut a terme en els seus primers anys de vida. 

En definitiva, tant la biblioteca Popular de Canet de Mar com la de Sallent, no 

compliren el patró de les biblioteques que s’establiren en ciutats més grans. En aquestes 

poblacions més petites, no hi va haver la segregació social que d’entrada es va produir 

en ciutats com Olot o com Valls. Des d’un primer moment el públic fou molt més 

divers, en part perquè les bibliotecàries va tenir contacte molt més directe amb tots els 

habitants del seu nucli.  

Certament a Sallent va constar una mica més que a Canet augmentar les 

estadístiques de lectura, però fou pel fet que la primera bibliotecària que s’hi envià 

Anna Ribalta, no acabà de complir amb les seves obligacions. No fou fins que aquesta 

fou substituïda per Glòria Sancho que les coses començaren a millorar i a prendre una 

línia similar a la de Canet. 

A més en ambdós casos l’adveniment de la dictadura de Primo de Rivera no va 

afectar gaire a l’afluència de lectors, al contrari fou aleshores quan més va augmentar la 

xifra d’usuaris. Així doncs, ni a Sallent ni a Canet fou necessari esperar fins a la II 

República per a veure doblades les xifres d’afluència ni rebre lectors de totes les classes 

socials. Cal tenir en compte que a diferència del que va succeir en els centres de les 

províncies de Girona i Tarragona, les biblioteques que quedaren sota la jurisdicció de la 

Diputació Provincial de Barcelona van comptar amb més recursos i, també, amb més 

dinamització, ja que Antoni Robert es va encarregar d’organitzar cicles de xerrades de 

tot tipus de temàtica que van ajudar a mantenir el ritme d’afluència. 

 

 

 

 

 

                                                           
 657 Arxiu de la Biblioteca Municipal de Canet de Mar. Dietari de la Bibliotecària de Canet de Mar, 1920, 
p. 85.  
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CAPÍTOL 8. Una biblioteca republicana. El cas de Figueres.  

 
«Recordeu els ciutadans, lo que era Figueres fa deu anys tan sols, i 

mireu-la ara després d’una governació federal nacionalista republicana. 

Si els ciutadans lliures de la lliure Figueres tinguessin necessitat, a 

manca de memòria, de veure frec a frec el passat i el present, podríem 

avui estergir aquí el passat de Figueres, sense aigües, sense empedrats, 

sense cloaques, sense monuments, sense parc bosc municipal, sense 

biblioteques...»658 

 

8.1. El context figuerenc i els primers anys de vida de la biblioteca 

 

Figueres no era a inicis de segle XX una ciutat demogràficament rellevant. No 

obstant això, com ha palesat l’historiador Enric Pujol: «el mite que ha pogut generar 

permet incloure-la en el bloc de ciutats culturalment rellevants de Catalunya.» 659 

Seguint amb el mestratge de Pujol, cal tenir en compte que des de finals de segle 

XIX, la capital de l’Alt Empordà va ser considerada arreu del Principat una ciutat 

progressista, avançada i cosmopolita, sobretot en l’àmbit de les arts i les idees. El 1857 

arribà als 10.370 habitants i l’any 1875 va passar de vila a ciutat, pel paper que els 

figuerencs van tenir en la guerra contra els carlins. Més endavant, l’any 1877, va 

arribar-hi el ferrocarril.660  

A l’estació de Figueres arribaren trens des de Barcelona, però, també des de 

França, la qual cosa convertí la ciutat en un gran centre de distribució i recepció de 

mercaderies, de persones i també de noves ideologies. Aquest anar i venir de 

comerciants i visitants va afavorir el desenvolupament d’hotels, fondes, restaurants i 

cafès; però també l’aparició d’una nova classe social de menestrals i comercials que van 

tenir cert pes polític i cultural a principis de segle XX. 

A diferència de Valls, Olot, Sallent o Canet de Mar, ciutats que també van 

obtenir una biblioteca popular, la capital de l’Alt Empordà no comptava amb grans 

indústries, tan sols va arribar a tenir quatre fàbriques importants: el taller de màquines 

de Josep Sala, una foneria del mateix propietari, la fàbrica de gas Capdevila i la foneria 

                                                           
658 «Al poble de Figueres», Empordà Federal, 575 (28 de gener de 1922), p. 1.  
659 Enric PUJOL, «Iniciació al mite de Figueres» a Òscar JANÉ i Xavier SERRA (eds.), Ultralocalisme. 
D’allò local a allò universal. Barcelona, Afers, 2013, p. 17-29. 
660 Ibid.  
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de Narcís Fita. Aquesta darrera fou l’empresa de la ciutat que va arribar a tenir més 

treballadors, trenta-nou, l’any 1919. En resum, la majoria d’indústries eren de caràcter 

familiar i amb molt pocs assalariats.661 

 Aquesta estructura econòmica i social va afavorir la formació d’una classe 

mitjana forta de botiguers i petits propietaris. Per tant, a Figueres no hi va haver la 

polarització social d’altres ciutats catalanes, ja que que no hi havia grans empresaris ni 

un gran nombre d’obrers que patissin abusos. D’altra banda, la modernitat de 

l’agricultura i el tipus d’explotació agrària de la zona (vinya i olivera), va permetre un 

desenvolupament econòmic important en el sector agrícola, que fou més receptiu als 

ideals republicans que als llibertaris. A més, cal tenir en compte que la població es 

trobava molt propera geogràficament a la República Francesa i, per tant, les terres de 

l’Empordà foren llocs de pas especialment receptius a les noves influències de tot ordre 

que venien del nord, entre elles el federalisme.662 

 De fet, un dels pioners del republicanisme a Catalunya fou el figuerenc Abdó 

Terrades (Figueres, 1812 – Figueres, 1856), que fou elegit alcalde de la ciutat en cinc 

ocasions entre 1842 i el 1854, per bé que mai no va poder exercir el càrrec, ja que va ser 

destituït, elecció rere elecció, per les autoritats governatives. No va ser fins a l’arribada 

de la Primera República, el 1872, que els republicans federals de Figueres van assolir el 

poder del consistori, amb Joan Arderius Banjol al capdavant.663 El 1875, amb l’inici de 

la Restauració Monàrquica, van perdre l’alcaldia, però tan sols de forma momentània, ja 

que l’any 1899 la tornaren a recuperar, amb Joan Maria Bofill com a líder.664  

A partir d’aquests comicis el republicanisme federal, seguit del republicanisme 

catalanista, va mantenir-se en el poder de l’Ajuntament Figueres per més de vint anys. 

En una primera etapa, entre 1899 i 1911, va governar en solitari el partit republicà 

federal. Aleshores, el consistori va començar a aplicar reformes en l’àmbit educatiu i 

social. En primer lloc, va subvencionar a nens necessitats per tal que poguessin acudir a 

l’escola; segonament, va establir una caixa de jubilació per a empleats i obrers 

                                                           
661 Jaume SANTALÓ PEIX, «Figueres, una ciutat a l’època de la industrialització, 1840-1936», Annals 
de l’Institut d’Estudis Empordanesos, núm. 46 (2015), p. 161-180. 
662 Enric PUJOL, «Ideologia i cultura a la Figueres republicana», a Jaume SANTALÓ (coord.), Figueres 
1900-1936. Imatge i historia de la Catalunya republicana, Figueres, Museu de l’Empordà, 1999.  
663 Genis BARNOSELL I JORDÀ, «Republicans a l’Alt Empordà (1840-74)», a: Història de l’Alt 
Empordà, Girona: Diputació de Girona, 2000, p. 521-541.  
664 Joan Maria Bofill i Roig (Figueres, 1845 – Figueres, 1914) empresari, físic i polític. Fou alcalde de 
Figueres de l'1 de juliol del 1899 al 31 de desembre del 1901. Seguidament, fou diputat pel districte 
electoral de Figueres a les eleccions generals espanyoles de 1903, pel Partit Republicà Democràtic 
Federal. El 1911 va publicar el llibre Opus, de tendència lliurepensadora. 
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municipals; en tercer lloc, va modernitzar l’hospital i, finalment, va formar una junta de 

protecció de la infància i de repressió de la mendicitat, quan el govern central no havia 

ni tan sols legislat sobre el tema. Més endavant, en el període que va de 1911 a 1923, 

assoliren el poder els republicans nacionalistes de la Unió Federal Nacionalista 

Republicana (U.F.N.R.), que consideraven que calia remodelar completament la ciutat. 

Un dels artífexs d’aquest projecte republicà nacionalista fou Josep Puig i Pujades,665 

intel·lectual figuerenc, que considerà que era necessària una renovació del model urbà 

de Figueres i del republicanisme federal en general.666  

Puig i Pujades, membre d’una nova generació de republicans, no negava el seu 

passat federalista però, arribats a la segona dècada del segle XX, reivindicava la 

necessitat de fer un pas més, i deixar enrere l’austeritat que va caracteritzar als 

consistoris anteriors. La majoria dels seus arguments foren exposats en un nou periòdic 

fundat aleshores, l’Empordà Federal (1911-1923), i compartits per a la majoria de 

republicans de la seva generació, que foren els fundadors de la U.F.N.R a Figueres.667 

Aquestes noves generacions de republicans catalanistes anhelaven convertir el seu nucli 

local en una realitat autosuficient. La ciutat era l’única instància de govern on les 

classes mitjanes progressistes i els sectors populars podien viure l’ideal republicà amb 

plenitud. Per això, van apostar per fomentar infraestructures útils pel desenvolupament 

econòmic i cultural de la ciutat. El seu objectiu, a llarg termini, era construir una nova 

República a l’Estat Espanyol des de la base, partint dels nuclis urbans republicans, que 

havien de ser modèlics. Per tant, les reformes en el seu nucli urbà els havien de servir, 

d’una banda, per prestigiar el republicanisme arreu i, de l’altre, per situar Figueres com 

una de les ciutats més rellevants de Catalunya. 

Per tot això, quan els membres de la U.F.N.R. aconseguiren l’alcaldia, l’any 

1911, van iniciar la remodelació de la ciutat, juntament amb l’arquitecte municipal de 
                                                           
665 Josep Puig Pujades (Figueres, 27/06/1883 ‒ Figueres, 20/03/1949) hereu de Josep Puig París i Carme 
Pujades i Planadevall, propietaris dels magatzems de roba «Puig París» a Figueres. Va estudiar a 
Barcelona i a Paris per tal de continuar amb el negoci familiar. En tornar a Figueres treballà com a sastre 
a l'empresa familiar, però aviat s’interessà per la política, fou artífex del periòdic l’Empordà Federal i 
membre de la U.F.N.R. El 1928 fou un dels impulsors de l'agrupació cultural Atenea, una tribuna oberta 
als diferents sectors intel·lectuals i polítics de tradició republicana de Figueres. El 23 de maig de 1931 fou 
elegit diputat de la Diputació Provincial de la Generalitat de Catalunya pel districte de Figueres. 
666 Anna TEIXIDOR, Josep Puig i Pujades (1883-1949). Cultura periodisme i pensament polític en el 
catalanisme republicà. Tesi doctoral. Universitat Pompeu Fabra, 2012.  
667 L’Empordà Federal (1911-1923), fou un dels periòdics locals amb més tirada de l’Empordà. Segons 
l’Instituto Geográfico y Estadístico, l’any 1921 tirava 600 exemplars per setmana. La redacció 
fundacional del periòdic estava formada per un grup de joves d’entre vint-i-dos i quaranta-quatre anys que 
pertanyien, majoritàriament, a la petita burgesia comercial de la ciutat: Marià Pujulà, Joaquim Cusí, Josep 
Baró, Frederic Campà, Rafael Ramis, Josep Puig Pujades, Francesc Batet, Francesc Canet i Abdó 
Ventura.  
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Figueres: Ricard Giralt Casadesús, que era membre de la secció d’urbanisme del Museu 

Social de la Mancomunitat i de la Societat Cívica Ciutat-Jardí, entitats que aspiraven a 

fer plans urbanístics centrats en la millora de les condicions de vida de les persones 

(sanejament, equipaments, etc).668 Giralt va entendre molt bé l’esperit i les idees de 

renovació dels republicans catalanistes i va dissenyar, entre 1911 i 1917, un projecte de 

modernització i re-urbanització de la ciutat d’acord amb els seus objectius. Per tal de 

realitzar les reformes, l’Ajuntament va haver de demanar un emprèstit i prioritzar les 

obres que eren més importants. Entre 1917 i 1920, sota l’alcaldia de Marià Pujulà 

(1917-1920),669 es va començar a construir el Parc Bosc Municipal; es va ampliar i 

reformar la Rambla de Figueres; i es va construir la xarxa de sanejament amb 

clavegueres per a tots els carrers. En les següents legislatures, el nou alcalde Vicenç Ros 

(1920-1923), també de la U.F.N.R.670 va dur a terme la pavimentació amb llambordes 

als vials; el cobriment de trams de la riera de Galligans, el bastiment de cases barates 

pels treballadors i la construcció de dues noves escoles públiques per a la ciutat.671  

En aquest context de reformes i de modernització de la ciutat, els republicans 

nacionalistes figuerencs, també van decidir prendre part dels projectes de culturització i 

tecnificació que els oferia la Mancomunitat de Catalunya. No en debades, en aquesta 

mateixa cronologia, l’ajuntament de Figueres va començar a cofinançar la instal·lació 

de les primeres línies de telèfons i van sol·licitar una de les biblioteques populars de la 

Mancomunitat, en el segon concurs de biblioteques, obert el desembre de 1916. 

Els mateixos governants de l’Ajuntament figuerenc explicaren que, per a ells, 

demanar una de les biblioteques populars de la Mancomunitat era seguir una «estratègia 

pragmàtica», que es basava en la premissa de fer: «tot el possible perquè cada dia es 

gasti més en assumptes d’ensenyament».672  

En l’ideal republicà la cultura ocupava un espai central; era vista com un 

                                                           
668 Rosa Maria GIL, Ricard Giralt Casadesús, un noucentista transversal (1884-1970). Tesi Doctoral, 
Universitat de Girona, 2014.  
669 Marià Pujulà i Vidal (Figueres, 10 d’agost de 1866 – Figueres, 1949) el seu pare Agustí Pujulà era 
sastre. Seguint la tradició familiar Marià es va dedicar al món del comerç. Fou alcalde de Figueres de 
1914 a 1917, de 1917 a 1920 i de 1931 a 1936. Milità al partit republicà federal i després a la U.F.N.R., 
fou un dels fundadors del periòdic l’Empordà Federal.  
670 Vicenç Ros i Marisch (Figueres, 09/02/1859 – Figueres, 23/03/1937) alcalde de Figueres entre 1920 i 
1923. Era industrial de vins i aiguardents. Tenia la fàbrica al carrer Progrés de Figueres. El seu pare, 
Jeroni Ros de Vilallonga, era industrial adober a la vila. Vicenç fou elegit regidor a les eleccions del 
novembre de 1917 per la Unió Federal Nacionalista Republicana (U.F.N.R), anava a la llista de l'alcalde 
Marià Pujulà. L’1 d’abril de 1920, després de les eleccions parcials bianuals, fou elegit alcalde fins al 30 
de setembre de 1923 després del cop d’Estat de Primo de Rivera.  
671 Josep M. BERNILS MARCH, Marià Pujulà i Vidal, Figueres, Ajuntament de Figueres 1999. 
672 «Visca la biblioteca, Visca l’autonomia», Empordà Federal, núm. 412 (21 de desembre de 1918), p. 2. 
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element alliberador, atès que bona part de les classes populars estaven submergides en 

l’analfabetisme o sota el domini de l’Església.673 Per tant, des del punt de vista de la 

U.F.N.R era molt important poder apropar noves eines de formació a la població.674 

Així doncs, tot i que el projecte de la xarxa de biblioteques populars va ser elaborat per 

Lliga Regionalista i que, la majoria de republicans nacionalistes figuerencs haguessin 

preferit fundar una Escola d’Arts i Oficis o un Museu, com es pot extreure dels debats 

que tingueren lloc en el ple municipal, es va decidir sol·licitar una de les biblioteques 

populars de la Mancomunitat de Catalunya.675 

Apropar els llibres i la lectura a les classes populars i als intel·lectuals figuerencs 

era una mesura que no podien rebutjar. A més, el projecte que elaborà Eugeni d’Ors 

prometia oferir: l’entrada lliure, prestatges oberts i servei de préstec, és a dir, 

prestacions poc habituals que fomentaven els valors de llibertat, solidaritat, i 

democràcia que interessaven als republicans.  

Tot amb tot, a part d’identificar la biblioteca com un instrument que serviria per 

a fomentar la democràcia, la instrucció i la cultura, els de la U.F.N.R també van veure 

que el nou centre podia servir per a fomentar el catalanisme a escala local. I és que, si 

obtenien una biblioteca, podrien demostrar a tothom l’eficiència del govern català i la 

seva aposta per a oferir millors serveis als ciutadans.  

Per tant, assolir una biblioteca era una oportunitat pels republicans nacionalistes 

de reivindicar la catalanitat i l’autonomia política, que des de sempre havien defensat, 

davant els seus màxims opositors, els republicans radicals: «Podria Figueres, la capital 

de l’Alt Empordà, on rau l’essència de la més pura catalanitat, restar unida i inactiva 

davant del desvetllar de l’esperit català? Nosaltres creiem que no i per això hem 

defensat l’Esperit de la Biblioteca: per patriotisme i per cultura.»676 

En síntesi, els republicans nacionalistes de Figueres van decidir sol·licitar una de 

les biblioteques populars de la Mancomunitat, en primer lloc, pel seu afany de 

modernitzar la ciutat; en segon lloc, per l’interès que tenien per culturitzar i difondre 

llibres i lectures entre els sectors populars i les classes mitjanes de Figueres; en tercer 

lloc, per tal de contribuir a democratitzar la societat; i, finalment, per a reforçar la 

identitat catalanista entre els seus habitants. Fou, concretament, en el ple municipal 
                                                           
673 El 1900 Figueres tenia una taxa d’analfabetisme del 43% del total de la població: 10.717 habitants, una 
taxa que el 1920 va passar a ser del 25% d’un total de 13.192 habitants.  
674 Albert TESTART, «Alt Empordà», a Enric PUJOL (dir.) El somni republicà: el republicanisme a les 
comarques gironines 1900-1936, Girona: Casa de la Cultura de la Diputació de Girona, 2009.  
675«Visca la biblioteca, Visca l’autonomia», Empordà Federal, núm. 412 (21 de desembre de1918), p. 1.  
676 «Biblioteca», Empordà Federal, núm. 412 (21 de desembre de 1918), p. 2.  
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d’octubre de 1916, que l’ajuntament, encapçalat per Marià Pujulà, va aprovar sol·licitar 

una biblioteca de primer grau de les que oferia la Mancomunitat de Catalunya. 

El consistori es va comprometre a cedir els terrenys on hi havia hagut l’antiga 

presó de la ciutat per tal que si construís la biblioteca, a pagar una subvenció anual de 

100 pessetes, i a fer-se càrrec del subministrament d’aigua i electricitat del centre. Com 

que Figueres fou l’única ciutat de la província de Girona en va presentar-se al concurs 

de biblioteques i va complir tots els requisits, la biblioteca els fou concedida. El 22 de 

desembre de 1918 es va col·locar la primera pedra de l’edifici i, finalment, el 22 de 

desembre de 1922 es va poder obrir al públic, amb una mica de retard per diversos 

problemes en les obres de construcció de l’edifici. Tot i el retard, van posar moltes 

esperances en aquell nou equipament: «El bell edifici que va a alçar-se en un dels 

nostres carrers, serà una monjoia decisiva en el camí accedent de la ciutat i una 

falagueria per als ulls aimants de les justes arquitectures urbanes. La ciutat esta 

pròxima a posseir el seu edifici més propi, dins el qual pot trobar-hi, junyida amb 

l’esperit immortal de Catalunya, l’ànima que ha d’alentar la ciutat nova que anem 

formant.» [sic.] 677 

 

 

8.2. Una de les biblioteques amb més èxit d’afluència.  

 

 La primera directora de la Biblioteca Popular de Figueres fou Olga Kirchner 

Catalán (que arribà d’ostentar aquest mateix càrrec a Olot). Malgrat això s’hi estigué 

molt poc temps, tan sols entre abril de 1922 i setembre de 1923, la seva plaça fou 

coberta de forma interina per Carme Banús (març 1923 ‒ novembre de 1923), però la 

plaça finalment fou per Aurèlia Sabanés Durich (que va dirigir el centre entre novembre 

1923 i el març 1927).678  

Segons les estadístiques d’ús realitzades per aquestes tècniques en 

biblioteconomia, la instal·lació d’aquell fogar de cultura a Figueres fou tot un èxit. La 

bona afluència de lectors no fou exclusiva dels primers mesos, com succeí en altres 

centres, sinó que va perdurar en el temps. Carme Banús, en la memòria de l’any 1923, 

                                                           
677 Ibid. 
678 Alfons ROMERO DALMAU, «La biblioteca popular de Figueres», Annals de l’IEE, núm. 26 (1993), 
p. 295-304. 
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féu una bona descripció de l’interès que els figuerencs van mostrar pel centre: 679«Ara, 

després d’un any i mig de funcionament, [...] notem que l’èxit assolit en concurrència 

des dels primers moments d’ésser oberta al públic ha continuat viu; aquella animació 

dels primers dies no era doncs, una curiositat de moment, sinó un interès permanent 

d’un públic, que veia en la biblioteca el lloc on podria anar a satisfer dia per dia el seu 

afany de millorament de la cultura pròpia.» 680 

 A diferència d’altres centres, com els de Sallent o Canet de Mar, a la biblioteca 

de Figueres no van predominar els lectors infantils, sinó que des d’un primer moment 

van ser els lectors adults els que foren més actius. Banús destacà, entre els usuaris que 

més freqüentaren la biblioteca, els joves alumnes de l’Institut de Tècnica de la ciutat: 

«tant per la seva perseverança com pel tipus d’obra especialitzada que elegien cada 

vegada que hi anaven».681  

 No obstant això, la majoria dels usuaris sol·licitava, sobretot, novel·les 

d’entreteniment; obres sentimentals i literatura popular que, segons Banús, poc podia 

aportar al seu esperit: «Naturalment al llegidor vulgar li agraden aquelles obres, 

especialment literàries, que li produeixen un plaer amb el mínim esforç de la seva 

part.»682 Aquesta opinió fou compartida també per Olga Kirchner, la primera directora 

del centre, que es mostrà preocupada pel poc interès que els figuerencs mostraven per 

les obres d’alta cultura. De fet, tant Kirchner com Banús tenien una concepció molt 

elitista de la cultura. Una concepció, que els havia estat inculcada a l’Escola de 

Bibliotecàries pels principals ideòlegs del noucentisme. Així ho constata, per exemple, 

la sorpresa que suposà per Kirchner, que un repartidor de diaris acudís al centre a buscar 

obres especialitzades de mecànica: «Com a moviment conscient tan sols en puc anotar 

un, i és justament en una classe social de la qual mai no ho hauria sospitat. Un dia va 

comparèixer un noiet, venedor de diaris, dient-me que la seva més gran il·lusió era la 

d’ésser mecànic automobilista i demanava algun llibre per il·lustrar-se.»683 

La importància que va atribuir Kirchner a aquest cas concret demostra que, en la 

seva concepció mental, la biblioteca estava més aviat destinada a les classes mitjanes i 

altes de la societat, que no pas als joves treballadors. Més endavant, aquesta mateixa 
                                                           
679 Carme BANÚS, «Biblioteca Popular de Figueres», Anuari de les biblioteques populars i de les 
biblioteques tècniques de la Universitat Industrial 1923. Barcelona, Consell de Pedagogia. Direcció 
Tècnica de Biblioteques Populars, 1924, p. 68-69. 
680 Ibid.  
681 Ibid. 
682 Ibid.  
683 Olga KIRCHNER, «Biblioteca de Figueres», Anuari de les biblioteques populars de 1922, Barcelona, 
Consell de Pedagogia. Direcció Tècnica de Biblioteques Populars , 1923, p. 41-42. 
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bibliotecària va fer palès que hi havia determinades obres que no convenia que fossin 

llegides pels figuerencs. Davant les demandes que feren alguns lectors per tal que la 

direcció adquirís llibres de temàtiques més populars, Kirchner va escriure el següent: 

«És molt fàcil dir: –“Que portin tals llibres a la Biblioteca Popular”. El proveïment de 

llibres no és cosa molt difícil, però amb la mateixa raó podríem dir: –“Que portin 

màquines, que portin força”. A més, encara que el poble demani certs llibres, tampoc 

vol dir que li convinguin.»684  

Segons el llibre de desiderates de la Biblioteca de Figueres, alguns lectors del 

centre no estaven d’acord amb la selecció bibliogràfica que els oferia la Mancomunitat. 

Per això, demanaren que es compressin nous llibres. En primer lloc, sol·licitaren la 

incorporació de més novel·les contemporànies i no tants clàssics; en concret les 

narracions d’aventures i novel·les romàtiques entre les quals destaquen autors com: 

Jules Verne, Benito Peréz Galdós, Santiago Rusiñol, Ruben Dario, Vicente Blasco 

Ibáñez i Josep Maria Folch i Torres. I en segon lloc, demanaren les obres dels autors 

més significats del romanticisme francès: Émile Zola, Víctor Hugo, Emilio Salgari i 

Alexandre Dumas.  

Aquestes demandes són significatives perquè les obres sol·licitades es 

caracteritzen per a contenir un alt grau de crítica social. Zola, per exemple, fou dels 

primers autors contemporanis que donà veu a personatges marginals. No endebades, en 

la seva obra més coneguda, Germinal, va descriure l’organització d’una vaga de miners 

al nord de França i, en un altre dels seus llibres més famosos, Doctor Pascal, parlà 

sobre el problema de l’alcoholisme. Així mateix, Víctor Hugo, es va caracteritzar per a 

escriure novel·les històricosocials que posaren accent en la lluita del poble per a 

sobreviure als abusos, com per exemple Els Miserables o El darrer dia d’un condemnat, 

on escrigué sobre la conveniència d’abolir la pena de mort. D’altra banda Emilio Salgari 

i Alexandre Dumas, van escriure novel·les d’aventures com Sandokan, El Conde de 

Montecristo i Els Tres Mosqueters, respectivament. Novel·les on els protagonistes 

també solien ser de procedència humil.685 

 D’entrada, aquestes propostes d’adquisició de llibres foren rebutjades, però de 

mica en mica Jordi Rubió, el segon director de la Xarxa de Biblioteques, fou cada 

vegada més permissiu i obert i va permetre, encara que amb comptagotes, incorporar 

                                                           
684 Ibid, p. 43. 
685 Arxiu de la Biblioteca Fages Climent de Figueres. Fons de la Biblioteca Popular. Llibre de 
Desiderates, p. 1 i 2.  
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nous punts de vista dins el fons bibliogràfic. De fet, no fou fins a l’any 1926, que a la 

biblioteca de Figueres arribaren autors vertaderament apreciats pels republicans com: 

Haeckel (Maravillas de la vida), Darwin, Daudet, Maternich, Blasco Ibañez, Gauthier, 

Pelliser o Balzac. 686 

Per tant, l’èxit que va tenir la biblioteca de Figueres en els seus primers anys de 

vida, no es pot atribuir ni a l’actuació de les seves bibliotecàries ni al director de la 

xarxa, ja que no estaven disposats a satisfer els interessos del públic majoritari. La bona 

afluència de lectors, en el cas figuerenc, s’ha de buscar, en l’actuació del Patronat local, 

que va saber conferir a la biblioteca el dinamisme necessari per a fer-la interessant als 

seus conciutadans. El Patronat local de la Biblioteca Popular de Figueres estigué 

constituït per Josep Puig Pujades (republicà catalanista), Ramon Noguer Cornet (diputat 

provincial per la U.F.N.R), Pilar Alonso (vídua de Josep Ixart), Carles Casades 

(benefactor de l’Ajuntament de Figueres va donar diners per a les reformes que es feren 

a la rambla el 1918), Carles Cusí (senador pel partit liberal entre 1919 i 1922, banquer i 

propietari de la primera fàbrica d’electricitat de Figueres i de la primera sala de cinema 

de la ciutat) Joaquim Cusí (germà de Carles i regidor per la U.F.N.R a l’Ajuntament de 

Figueres), Ventura Capdevila, Salvador Dalí (notari de la ciutat i pare de Salvador Dalí, 

pintor surrealista) i Sebastià Escapa (artista i professor de dibuix de l’Institut 

Figuerenc). Un equip de persones progressistes, republicanes i liberals, que fou molt 

actiu.  

En la seva primera reunió, que es va celebrar a la mateixa biblioteca l’any 1922, 

van decidir crear un fons sobre la sardana, dedicat a la figura de Pep Ventura, 

compositor i música figuerenc molt apreciat pel poble.687 Durant la Primera República, 

Pep Ventura aconseguí consolidar la sardana llarga inspirant-se en el folklore català i 

transcrivint tornades populars com: El cant dels ocells. La seva tasca serví per a 

potenciar la música popular en català i per a consolidar un nou model de festa nacional 

catalana: republicana, laica i a l’aire lliure. Tal com ha palesat Anna Costal i Fornells en 

la seva tesi doctoral sobre aquest músic: Pep Ventura fou un clar referent popular de 

Figueres i de Catalunya.688 Així doncs, en part, la proposta del Patronat figuerenc tenia 

                                                           
686 Anuario de las bibliotecas populares. 1924-1925 – 1929, Barcelona, Dirección Técnica de Bibliotecas, 
1926-1930, p. 15.  
687 Arxiu de la Biblioteca Fages Climent de Figueres. Fons de la Biblioteca Popular. Acta de la Primera 
Reunió del Patronat de Figueres, 1922. 
688 Anna COSTAL FORNELLS, Les sardanes de Pep Ventura i la música popular a Catalunya entre la 
restauració i els Jocs Florals i la Primera República. 1859-1874. Tesi Doctoral. Universitat Autònoma 
de Barcelona. Departament d’Art i Musicologia, 2014.  
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un rerefons polític, pretenia perpetuar la memòria d’un referent popular per sobre dels 

referents moralistes i elitistes establerts per la Mancomunitat de Catalunya. Com que 

Ventura també fou un gran defensor de la llengua catalana, Jordi Rubió, director de la 

Xarxa de Biblioteques, va permetre al Patronat constituir el fons. Un fons que, de fet, 

fou dels més populars entre els usuaris del centre. Ara bé, el que no va consentir Rubió 

fou que es gravessin els bustos d’en Joan Maragall i del mateix Pep Ventura en el 

frontis de la Biblioteca Popular, com també va sol·licitar el Patronat. En aquest cas, 

Rubió va considerar que la façana del centre havia de ser totalment neutre.  

En una segona reunió d’aquest mateix patronat, es va decidir realitzar una tasca 

educativa complementària a la de la biblioteca per mitjà de cursos i conferències 

d’educació general, per la qual cosa van crear una associació: «Els amics de la 

Biblioteca». Igualment, es va acordar establir una secció de llibres d’autors 

empordanesos i constituir una Galeria d’Empordanesos Assenyalats. Les galeries de 

ciutadans assenyalats o il·lustres, són col·leccions de retrats i biografies de personatges 

rellevants nascuts en una mateixa ciutat. Des del punt de vista antropològic, aquest 

fenomen, que va començar a popularitzar-se a Catalunya a finals de segle XIX, 

perseguia un objectiu clar: fixar la memòria i utilitzar-la en un intent per construir uns 

referents i una identitat.689 Així doncs, aquesta iniciativa del Patronat de la Biblioteca, 

mostra la necessitat dels seus membres de marcar una certa línia ideològica dins aquest 

centre de cultura. Els personatges escollits per a formar part de la galeria figuerenca 

foren: Ramon Muntaner, cronista que, segons el president del Patronat, era «un dels més 

alts valors de la cultura catalana»; 690 Narcís Monturiol, liberal-republicà inventor de 

l’ictineus (primer submarí); Pep Ventura, músic i compositor de sardanes de caire 

popular; Anicet de Pagès, poeta que es va caracteritzar per escriure amb un estil molt 

vitalista sobre temes populars i d’amor; Frederic Rahola i Trèmols, economista i polític 

catalanista, Damàs Calvet, republicà federal, enginyer, poeta i dramaturg català que va 

escriure sobre els almogàvers; i Carles Bosch de la Trinxeria, escriptor naturalista i 

membre de l’Associació Catalana d’Excursions. És a dir, figuerencs que es 

caracteritzaven per a ser referents populars del nacionalisme català o del 

republicanisme.691  

                                                           
689 Jordi PIÑERO SUBIRANA, «Galeria de Manresans il·lustres: un lloc de memòria oblidat», 
DOVELLA (1997), p. 13-20 
690 «La Galeria d’Empordanesos Assenyalats», Empordà Federal, núm. 629 (10 de febrer de 1923), p. 2. 
691 «De la Biblioteca Popular», Empordà Federal, núm. 625 (13 de gener de 1923), p. 3. 
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Així mateix, el Patronat va organitzar conferències i cursets. El primer col·loqui 

es va realitzar el desembre de 1922 amb la participació de l’arquitecte Ricard Giralt 

Casadesús, que tractà el tema: «La salut de la ciutat. Higiene del sòl i del subsòl». 

Segonament, va tenir lloc una xerrada sobre la prevenció de malalties, duta a terme per 

Josep Bellido. I, seguint aquesta mateixa temàtica, féu una conferència Francesc de Puig 

i Sais, que parlà sobre els «mals-vicis». L’any següent, el 1923, passaren pel centre 

Carles Rahola (que parlà sobre història de Catalunya), el jove poeta Carles Fages 

Climent (que féu un recital de les seves poesies) i, finalment, Rafael Benet i Joan Subias 

(que feren un curs sobre història de l’art). Totes aquestes activitats tingueren un gran 

èxit d’assistència, ja que resultaven de gran interès per als figuerencs. El president del 

patronat va expressar, en aquest sentit, la seva satisfacció en diversos articles que 

publicà sobre el tema a l’Empordà Federal: Abans d’haver rebut la nostra ciutat la 

formosa ofrena espiritual de la Mancomunitat de Catalunya, existien ja a Figueres 

algunes biblioteques en el sentit de conjunt de llibres col·locats en prestatges. L’Institut 

General i Tècnic, el Casino Menestral, l’Erato [...] però el nostre poble apreciava 

aquelles col·leccions com a necròpolis del saber. [...] Això feia pensar si la biblioteca 

de la mancomunitat no trobaria aquí aquella acollida tan necessària per a portar una 

vida digna. Sortosament els fets han esvaït totes les temences. N’hi ha hagut prou 

d’oferir a l’esperit figuerenc una Biblioteca viva per a veure despertar-li l’afany pels 

llibres i la set de saber.692 

Fins i tot, el mateix Jordi Rubió en un informe que elaborà, el 1926, destacà la 

biblioteca de Figueres per sobre de la resta, ja que era una de les que més lectors rebia: 

«A Figueres hi ha un fogar cultural interessantíssim. No és estrany que sigui el lloc on 

hi ha el grup més nombrós i escollit de lectors, seguit del Vendrell i Pineda».693 Per 

tant, es pot concloure que, a nivell cultural, la biblioteca va aportar molta vida a la 

capital de l’Alt Empordà. A més de facilitar l’accés a més llibres, va aportar dinamisme 

i va convertint-se en un centre de referència per a celebrar-hi tot tipus d’actes.  

D’altra banda, cal destacar la rellevància que va tenir el centre per a augmentar 

la presència dels ideals catalanistes entre els figuerencs. La biblioteca va servir, per 

exemple, als redactors de l’Empordà Federal per enaltir la rellevància que tenia 

                                                           
692 Arxiu de la Biblioteca Fages Climent. Memòria del Patronat de la Biblioteca de Figueres. Informe 
manuscrit de Josep Puig Pujades, 30 de gener de 1924. 
693 ABC. Capsa 360/2 . Informe tècnic de Jordi Rubió, 1926.  
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l’autogovern i apostar per a bastir noves infraestructures des de Catalunya.694 En aquest 

mateix sentit, els de la U.F.N.R van voler remarcar que posar la primera pedra de la 

biblioteca, per a ells, significava apostar per una: «autonomia integra i completa per 

Catalunya.»695 Posteriorment, també van defensar que la biblioteca havia de servir per a 

reivindicar la personalitat catalana, ja que des d’aquesta institució es formarien: «homes 

aptes i conscients dels seus deures, capaços de regir-se pel seu compte, plens de les 

altes aspiracions que regeixen els pobles espiritualment lliures».696  

A més, a partir de 1920 la Lliga Regionalista de Figueres va anar guanyant cada 

vegada més vots, per la qual cosa es pot deduir que el catalanisme, a part d’imbricar 

cada vegada més als sectors republicans de la ciutat, també s’anava estenent entre les 

classes més conservadores. De fet, la Lliga Regionalista i la U.F.N.R. de Figueres es 

presentaren en coalició a les eleccions municipals de 1920 i governaren de forma 

conjunta fins al 1923. A més, si es fa una lectura acurada dels periòdics de les dues 

formacions, l’Empordà Federal i Alt Empordà, és evident que els objectius d’uns i 

altres no eren gaire diferents.697 Ambdós es feren ressò de les campanyes de 

l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana i dels Jocs Florals de l’Empordà, 

ambdós van promoure l’ús públic de la bandera i de la llengua catalanes i, evidentment, 

ambdós van emfasitzar la rellevància i la cohesió que entre catalans aportava la 

Biblioteca Popular de la Mancomunitat. Com ha assenyalat l’historiador figuerenc 

Albert Testart, fou sobretot a través del patriotisme comarcal, l’amor per l’Empordà, 

que va ser fàcil relligar la tradició republicana figuerenca del segle XIX, amb la nova 

ideologia catalanista predominant, ja que a través de la imatge de Figueres com a 

component destacat i capdavanter de la realitat catalana, que havia d’ajudar a 

modernitzar i a portar el progrés a la resta del territori català, es va anar generant un 

sentiment de catalanitat i de catalanisme entre els figuerencs.698  

Una de les actuacions que simbolitzen aquesta entesa i aquesta aposta pel 

catalanisme, és el canvi de nom que es féu a la via on es trobava la biblioteca, que va 

passar de ser el Carrer Ample a ser el carrer d’Enric Prat de la Riba, com a homenatge 

                                                           
694 Es pot comprovar al llarg del número especial que l’Empordà Federal va dedicar a la biblioteca el 
desembre de 1918 
695«Visca la biblioteca, Visca l’autonomia», Empordà Federal, núm. 412 (21 de desembre de 1918), p. 1.  
696 «La Biblioteca Popular de Figueres», Empordà Federal, núm. 410 (07 de desembre de 1918), p. 2. 
697 L’Alt Empordà (1917-1923) periòdic setmanal nacionalista editat a Figueres. Adherit a la Lliga 
Regionalista, va néixer per donar suport electoral a Paulí Geli i Maymí i a Josep Sallarès i Pla, que es 
presentaren a les eleccions municipals de 1917. 
698 Albert TESTART, «Alt Empordà», a Enric PUJOL (coord.) El somni republicà a les comarques 
gironines..., pp. 151-165.  



259 
 

pòstum al primer president de la Mancomunitat de Catalunya. Aquest canvi de nom fou 

una proposta de la Lliga Regionalista de Figueres, que fou acceptada per la U.F.N.R, ja 

que els republicans nacionalistes no tenien cap problema en reconèixer i admirar l’obra 

que des de la Mancomunitat de Catalunya havia emprès aquest primer president, 

militant de la Lliga Regionalista. 699  

A banda del catalanisme, la biblioteca sobretot va emfasitzar la modernització i 

democratització. Des de l’òptica republicana la biblioteca era sinònim de democràcia. 

D’una banda perquè va trencar amb el monopoli cultural i educatiu, encara aleshores, en 

mans de l’Església i les entitats privades. I de l’altra perquè va posar a l’abast de tothom 

coneixements universals, sense tenir en compte la seva religió, classe social, o 

pertinença política, ja que l’entrada era lliure. Des de l’Empodà Federal es va 

assenyalar que la biblioteca va ajudar a disminuir l’apatia de la població vers la política 

i la cultura, generada per les males pràctiques, el caciquisme local i la poca qualitat de 

les iniciatives provinents de l’Estat Espanyol: «Aquesta obra cultural [la de les 

biblioteques populars] que en mantes ordres porta a terme la Mancomunitat de 

Catalunya s’estén avui per el nostre Empordà venint a compensar l’apatia de tots, dels 

d’abaix i dels de dalt, que tenint massa confiança en les qualitats intuïtives de la nostra 

raça els uns, i per desídia els altres, han oblidat la necessitat de formar el subsòl de 

l’edifici que volem bastir: una nacionalitat plena i rica »700 

El cèlebre intel·lectual republicà Gabriel Alomar (que fou professor a l’Institut 

de Figueres l’any 1912) va dedicar una petita nota a la biblioteca de Figueres fent 

referència al fet que la biblioteca era el símbol d’una nova forma de fer política: «Demà 

la democràcia catalana tornarà a conquerir Figueres un altre dels seus drets: la 

cultura. Pobre i ric. Obrer i patró, dintre la nau de l’edifici no hi trobaran altre 

privilegi que el del seu propi saber».701 

Pel que fa a l’afluènia d’usuaris al centre, aquesta fou tan bona que ni tan sols 

l’adveniment de la Dictadura de Primo de Rivera va evitar que els seus usuaris 

deixessin de freqüentar-la. És cert que en els primers mesos, després del cop d’estat, hi 

va haver certes reticències a acudir al centre, arran de la destitució del Patronat, el canvi 

de bandera i la prohibició de llegir-hi periòdics, però amb els temps els lectors assidus 

continuaren amb la seva rutina habitual pel que fa a la lectura, cosa que demostra que 
                                                           
699 «Figueres i en Prat de la Riba», Alt Empordà, núm. 268 (27 de febrer de 1922), p. 2.  
700 «Visca la biblioteca, Visca l’autonomia», Empordà Federal, núm. 412 (21 de desembre de 1918), p. 1.  
701 Gabriel ALOMAR, «Primera Pedra», Fulla Artística de l’Alt Empordà, núm. 1 (29 de gener de 1920), 
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durant els primers anys s’havia aconseguit generar uns hàbits i unes necessitats culturals 

entre la població, que ja no podien esborrar-se, tal com veurem amb més detall a 

continuació.702  

 

 

8.3. La dictadura de Primo de Rivera a la biblioteca de Figueres (1924-1931) 

 

Com a la resta de poblacions, a Figueres hi va haver grans canvis arran de 

l’adveniment del Directori Militar. El nou alcalde imposat pel règim, Eduardo Puig i 

Soler, juntament amb el delegat governatiu i totes les persones que donaren suport al 

règim, s’encarregaren de fer complir la nova legislació. És més, en determinades 

ocasions, fins i tot anaren una mica més enllà. El 20 de juny de 1924, per exemple, 

prohibiren els rètols i cartells de particulars escrits en llengua catalana, quan en la 

majoria de les poblacions catalanes el bilingüisme era acceptat.703 

Pel que fa concretament a la biblioteca, la trajectòria del centre canvià de forma 

radical, sobretot a partir del 16 de febrer de 1924, quan Josep Puig Pujades va decidir 

presentar la seva dimissió perquè no estava d’acord amb la forma de procedir de la nova 

direcció de la Mancomunitat de Catalunya. La Comarca d’Olot, setmanari de caràcter 

catalanista, es va fer ressò de la seva renuncia en un article, de to tràgic, que presentà les 

biblioteques com a «branques eixutes» d’una institució mancada d’essència d’ençà del 

cop d’estat. 704 (vegeu la totalitat d’aquest article a l’apèndix). 

Tal vegada, però, el canvi que més van sentir els usuaris fou el de la prohibició 

de llegir premsa dins la sala de lectura. Fins al punt que la bibliotecària de Figueres va 

decidir exposar en el tauló d’anuncis que hi havia a l’entrada de la biblioteca aquest 

acord, per tal que tots els usuaris poguessin assabentar-se del que havia succeït i de quin 

n’era el motiu.705  

Pel que fa a les estadístiques de lectura d’aquests anys, es notà un descens de 

lectors adults entre 1923 i 1924, però sembla que l’any 1925 l’estadística tornar a 

augmentar, tot i que no arribà tampoc al nivell que s’havia aconseguit l’any 23: 

 
                                                           
702 Alfonso ROMERO DALMAU, «La biblioteca popular de Figueres», Annals de l’IEE, núm. 26 (1993), 
p. 295-304. 
703 «Dates memorables», Empordà Federal, núm. 673 (29 de març de 1930), p. 3.  
704 JOHÉ, «Branca eixuta», La Comarca, núm. 570 (08 de març de 1924), p. 2. 
705 Arxiu de la Biblioteca Fages Climent, Dietari de la Biblioteca Popular de Figueres [Llibre 1: 1922-
1929], 19 de juny de 1924, p. 38  
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Taula 7. Nombre anual d’usuaris de la sala de lectura de la Biblioteca Popular de 

Figueres (1922-1925)706 

 

 1923 1924 1925 

Adults 9.947 9.307 9.606 

Infants 3.010 2.587 3.105 

Total 12.957 11.894 12.711 

 

Font d’Elaboració pròpia amb dades extretes de l’Anuario de bibliotecas 

populares. 1924-1925, …, p.68. 

 

Després de 1925 però, hi hagué un canvi de tendència, i les xifres no pararen 

d’augmentar. Fins i tot la premsa en va fer esment, ja que ningú s’imaginava que la 

dictadura generaria un increment de lectors de la manera que ho féu: «En la biblioteca 

popular de nuestra Ciudad también aumentan los lectores y se cree será preciso 

colocar mesas en el salón hasta hoy reservado para atender debidamente al público. 

Positivamente la Dictadura nos sume en la abyección, [...] ¡Quien podría pensarlo! »707  

 Ara bé, l’augment de lectors no fou gràcies al règim sinó per culpa del règim. És 

a dir, no fou perquè els homes afins a la dictadura van dinamitzar el centre, sinó perquè 

la repressió que van generar a tots els nivells va deixar poques opcions d’oci i de cultura 

a la majoria de Figuerencs, que van començar a acudir de forma més freqüent a la 

biblioteca. 

 Tot i l’augment de lectors, les condicions laborals de les bibliotecàries van 

empitjorar i el pressupost destinat a dinamitzar la sala de conferències es va reduir. Com 

ja s’ha vist en el cas d’Olot, quan la Diputació Provincial de Girona va decomissar les 

biblioteques arran de la dissolució de la Mancomunitat el 29 de juliol de 1925, les coses 

en aquests àmbits començaren a empitjorar.708  

 La biblioteca popular de Figueres, però, no quedà tan perjudicada com la d’Olot. 

Com ja s’ha vist el fet que Joan Subias Galter (director tècnic de la Diputació que 

s’encarregà de gestionar ambdues biblioteques, fent una tasca similar a la de Jordi 

                                                           
706 Per fer-nos una idea de la rellevància d’aquestes dades cal tenir en compte que l’any 1925 Figueres 
comptava amb 13.192 habitants. 
707 «Otras mejoras», Ampurdán, núm. 41 (26 de noviembre de 1927), p. 5. 
708 Arxiu de la Biblioteca Fages Climent. Dietari de la Biblioteca Popular de Figueres [Llibre 1: 1922-
1929], 5 d’agost de 1925, p.64. 
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Rubió) fos nascut a Figueres i establís el seu despatx a la mateixa biblioteca popular de 

Figueres va afavorir aquell equipament, ja que s’hi van organitzar molts més actes. 

 No obstant això, en aquells anys hi hagué diverses dimissions de personal 

d’ambdós centres, que fan pensar que la vida allí era dura. De fet, tant en el cas 

figuerenc com en l’olotí, les que havien estat directores de les biblioteques fins 

aleshores: Maria Pilar Herp i Aurèlia Sabanés van decidir abandonar els seus càrrecs el 

mes de maig de 1927. El retard en el cobrament dels sous, la inseguretat de no saber fins 

quan tindrien feina, i la manca de connexió amb Jordi Rubió i la resta de bibliotecàries, 

segurament van contribuir a aquest fet.  

Les dimissions d’ambdues directores van propiciar que el mateix Subias hagués 

d’exercir de director de la Biblioteca de Figueres durant un breu període, entre maig i 

juliol de 1927, mentre es reordenaven els càrrecs i es seleccionava personal nou. 

D’aquesta forma, es va convertir en el primer home que es féu càrrec de la direcció 

d’una de les biblioteques que va fundar la Mancomunitat de Catalunya, prescindint de la 

normativa realitzada per Eugeni d’Ors.709  

Aquest petit sacrilegi només va durar uns pocs mesos perquè, finalment, el 16 de 

juliol de 1927 Adela Riera Carré fou nomenada directora de la Biblioteca de 

Figueres.710 A més, al cap de pocs dies, la Diputació de Girona va contractar també una 

auxiliar, Justa Balló i Salvà (Llançà 1899– Santa Coloma de Gramanet 1993), que va 

servir tant per la Biblioteca d’Olot com per la de Figueres. Justa va cobrir les baixes i 

les vacances de les bibliotecàries de les dues biblioteques, encara que passà la major 

part del temps a la biblioteca de Figueres, ja que era la més concorreguda de les dues.711 

Pel que fa al fons bibliogràfic, a partir de 1925 es van començar a rebre a la 

biblioteca obres de nacionalització i propaganda del règim, així com les principals 

llegendes i mites del nacionalisme espanyol com: El Cid Campeador; Carlos II y su 

Corte; Historia de la civilización ibérica; Catálogo de la Colección de Pinturas del 

Excmo. Duque de Berwick y de Alba; Arte español de los siglos IX a XI; Música 

popular española de López Chabarri; La pintura española; Introducción al Derecho 

Hispánico, etc.712 

                                                           
709 Arxiu de la Biblioteca Marià Vayreda d’Olot. Dietari de la Biblioteca Popular d’Olot [Llibre 3: 1926 –
1929], 25 de maig de 1926, p. 8. 
710 «Notícies», La Veu de l’Empordà, núm. 1.194 (27 d’agost de 1927), p. 5.  
711 Assumpció ESTIVILL, Qui era qui a l’Escola de Bibliotecàries…, p.109 i 110. 
712 «Notícies», La Veu de l’Empordà, núm. 1.159 (25 de desembre de 1926), p. 6. 
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Les úniques revistes que es van continuar adquirint foren Mercure de Frances, 

Paraula Cristiana, Revue des Deux Mondes, Vida Cristiana, El mundo en auto, Revue 

musicale, Chiffors, Ibérica, Bella terra, La ciutat i la Casa, La Escena Catalana, 

Butlletí del Centre Excursionista, i Agricultura. Així mateix, es renovaren les 

subscripcions a les col·leccions de llibres de la Fundació Bernat Metge, «Els Nostres 

Clàssics» i «Biblioteca Gentil».713 

 Altrament i pel que fa als actes culturals, cal remarcar que totes les conferències 

que es programaren des que la Diputació es van haver de celebrar en castellà. Els 

primers actes que organitzà Subias foren: «El amor al libro, los grandes amigos del 

hombre» que pronuncià Carles Rahola el 3 de novembre de 1927; una vetllada 

necrològica en honor a Carles Costa, conduïda per Josep Puig Pujades i Eduard 

Marquina, el 5 de novembre de 1927; i una conferència sobre «Las nuevas orientaciones 

femeninas en la vida social», realitzada per Carme Isern el 12 de gener de 1928.714 

 Més endavant, s’hi van celebrar també exposicions d’art, la primera en 

homenatge al pintor empordanès Marian Llavanera,715 i la segona per tal d’elogiar 

l’obra d’Adolf Farngoli.716 A pesar de la dictadura, l’activitat de la biblioteca continuà 

essent dinàmica, en gran part, gràcies a la permissivitat de Subias, que va deixar que els 

intel·lectuals catalanistes i republicans de la ciutat poguessin seguir participant del 

projecte, mentre no tractessin temes polítics.717 

De fet, les autoritats governatives, van assistir personalment a la majoria dels 

actes de la biblioteca per tal de comprovar que els continguts fossin els adequats. En 

aquesta etapa, fou freqüent que les conferències fossin presidides per l’alcalde de la 

ciutat que fou, primer, Ramon Bassols i Palau (1925-1928) i, després, José Jou (1928-

1930). A més, sovint, hi acudiren representants de la Diputació de Girona com Frederic 

Bassols i Costa (president) Esteve Cardelús (vicepresident) o el diputat ponent de 

                                                           
713Arxiu de la Biblioteca Fages Climent, Dietari de la Biblioteca Popular de Figueres, [Llibre 1: 1922–
1929], 21 de gener de 1926, p. 58.  
714 F.B. « Una conferencia interessant», La Veu de l’Empordà, núm. 1.215 (21 de gener de1928), p. 5.  
715 F. BOSCH I ARMET, «L’exposició Llavanera», La Veu de l’Empordà, núm. 1.217 (4 de febrer de 
1928), p. 5. 
716 «Culturales», Ampurdán, núm. 53 (18 de febrer de 1928), p. 2. 
717 Conferències que van tenir lloc a la Biblioteca Popular de Figueres l’any 1928: «Cànovas del 
Castillo», realitzada per Xavier Fages i Climent; «Temes napoleònics», per part de Garcia Fayos; 
«Urbanisme modern», donada per Pelai Martínez; «La decadència d’Occident», per Alexandre Deuloféu; 
«Almogàvers de l’Empordà», per Joaquim Manuel Gay; «Pintura d’Avantguarda» de Salvador Dalí. 
[Font: «De la Biblioteca Popular», La Veu de l’Empordà, núm. 1219 (18 de febrer de 1928), p. 6.] 
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cultura i acció social, Martirià Butiñà i Oller, que ocupà aquest càrrec entre 1925 i 1927, 

sense mostrar-se però gaire actiu en la seva funció.718 

Més endavant, el 16 de juny de 1928, i per a continuar dinamitzant culturalment 

la biblioteca i la ciutat, diversos intel·lectuals locals es van animar a fundar l’Agrupació 

Cultural Atenea, una entitat que fou presidida per Josep Puig Pujades i que, més 

endavant, tingué la seva seu al Casino Menestral de Figueres. Atenea fou integrada per 

diferents sectors intel·lectuals, amb l’objectiu d’organitzar conferències arreu de la 

ciutat, inclosa la biblioteca. Hi participaren Fages Climent, Alexandre Deuloféu, 

Joaquim Manuel Gay, el notari Salvador Dalí i Carles Rahola, entre altres. El primer 

acte que feren a la biblioteca fou una conferència per celebrar el centenari del naixement 

de Goya.719 

La presència activa d’intel·lectuals com Rahola o Puig Pujades dins la biblioteca 

no agradà a tothom. Des d’un dels òrgans de premsa del règim a Figueres, La Comarca, 

s’acusà Subias de ser massa permissiu, sobretot arran de la vetllada necrològica que es 

celebrà a la biblioteca de Figueres, dedicada a Carles Costa. Aquest acte va rebre dures 

crítiques perquè, segons els redactors d’aquest setmanari, es va aprofitar l’avinentesa 

per a fer propaganda dels ideals catalanistes: «A la biblioteca, s’hi poden anar a 

celebrar conferències necrològiques de lluïment – que més valdria no remenar-les per 

la santa dignitat del finat– que farà més llavor amb l’esperit del seu estil, que no pas 

amb cerimònies d’encarcarament.»720 

Des d’aquest mateix rotatiu, també es va vilipendiar la biblioteca popular. Més 

concretament es va manifestar que era un centre «mediocre»:  

 

«Nosotros apreciamos todo, por insignificante que sea. Pero de eso a querer que 

comulguemos, nosotros los figuerenses, en creer que nada hay superior a la obra 

cultural mancomunera, va un gran espacio. La biblioteca de Figueras, 

sustantivamente hablando, es poca cosa. Refugio de unos desocupados y laboratorio 

deficiente de tres o cuatro ansiosos. Allí hemos ido algunas veces, y nunca hallamos, 

no sólo el abundante material que se cacareó en las propagandas catalanistas, sino 

                                                           
718 Els càrrecs que Butiñà assolí en època de la dictadura es poden contrastar a: «Ecos Políticos», Diario 
de Gerona, núm. 116 (21 de maig de 1925), p. 5; «Diputación Provincial», Diario de Gerona núm. 128 (4 
de juny de 1927), p. 4. El 1929 no fou escollit perquè ja era molt gran, i el càrrec passà a mans del doctor 
Herranz.  
719 Josep PUIG PUJADES, «Atenea», La Veu de l’Empordà, núm. 1.235 (16 de juny de 1928), p. 5. 
720 «Ric Ric de Grill o la feina dels pertorbadors», La Comarca. Semanario de Vida Ampurdanesa, núm. 
115 (6 de noviembre de 1926), p. 2.  
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que tampoco los medios elementales de proporcionarse una mediana cultura técnica. 

¿Cuántos oficiales de artes útiles acuden a ella?» 721 

 

 En aquesta etapa l’afluència d’usuaris es va mantenir elevada comparat amb la 

resta de ciutats, però en els anys 1927, 1928 i 1929 van patir una petita davallada, tal 

com es pot comprovar a la taula que segueix:  

 

Taula 8: Nombre anual d’usuaris de la sala de lectura de la Biblioteca 

Popular de Figueres entre 1925 i 1930 

 

 1925 1926 1927 1928 1929 1930 

Adults 9.606 7.540 5.718 6.087 6.636 7.550 

Infants 3.105 3.405 2.231 2.126 2.587 3.731 

Total 12.711 10.945 7.949 8.213 9.222 11.281 

 

Font: Anuari de les Biblioteques Populars de l’any 1931..., p. 284-285. 

 

Segons explicà Adela Riera en l’anuari de 1931 aquesta davallada de lectors en 

els anys de la dictadura s’explica per tres motius: en primer lloc, per la desorientació del 

públic arran de la dimissió d’Aurèlia Sabanés; en segon lloc, per la manca de pressupost 

amb el qual comptaren i, en tercer lloc, la manca de relligatge dels llibres que s’havien 

deixat d’enviar a la Central Tècnica de Barcelona: «la majoria de les obres preferides 

del públic es troben avui en un estat llastimós.»722 

Tot i aquest panorama, molts figuerencs seguiren tenint una gran estima per la 

biblioteca, ja que per a ells era un bon record de l’època democràtica de la 

Mancomunitat de Catalunya. N’és una mostra l’article que es publicà a La Veu de 

l’Empordà el 21 de maig de 1927: «Segons dades recollides, la Biblioteca de la nostra 

ciutat va a la davantera de les altres pel seu crescut percentatge de lectors. Aquest fet, 

doncs, ha de constituir per a tots nosaltres, figuerencs, un legítim motiu de goig, pel 

molt que diu a favor de la cultura ciutadana. I conseqüentment ens cal dedicar un 

                                                           
721 Visual (pseudònim),«Quien más mira», La Comarca. Semanario de Vida Ampurdanesa, 91 (22 de 
maig de 1926), p. 2. 
722 Anuari de les Biblioteques Populars de 1931, p. 74 i següents.  
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afectuós record a l’extinta Mancomunitat, organisme creador d’aqueixos fogars 

vehicles de cultura i de civisme que són les biblioteques populars.» 723 

Objectivament, les coses a la biblioteca no començaren a millorar de veritat fins 

a l’adveniment de la II República. En l’anuari de 1931, el primer després del de 1924-25 

en el qual tornen a aparèixer les memòries de les biblioteques de la província de Girona 

i de Lleida, la directora de Figueres, Adela Riera Carré es mostrà esperançada per tornar 

a formar part de la Xarxa de Biblioteques, ja que esperava que a partir d’aleshores les 

coses anessin a millor:  

 

«Després de Set anys d’haver estat aquesta biblioteca semidivorciada de les meves 

germanes de Catalunya, excepte la d’Olot, avui reprenem la tasca de publicitat del 

seu moviment a l’Anuari de les Biblioteques Populars de Catalunya. A les acaballes 

d’aquest 1931 s’inicia un renovellament espiritual per a les biblioteques de la 

“província” de Girona. Preveig ben propers ja, aquells enyorats temps de ferma 

comunicació amb les biblioteques germanes. Per a un treball intensiu ens és 

indispensable aquest lligam, aquesta unió i la col·laboració entre totes.»  

 

Així mateix Riera explicà que el dia de la proclamació de la República la 

biblioteca fou homenatjada pel poble que després d’anar amb manifestació fins a 

l’Ajuntament es dirigiren a la biblioteca per a celebrar aquella fita històrica:  

 

«a quarts de set s’organitzà una manifestació composta d’elements de tots els 

estaments. Primer es dirigiren a l’Ajuntament, on hissaren les banderes republicana i 

catalana. Segonament vingueren a aquest seu casal de cultura i els elements 

estudiantils i obrers hissaren una minúscula bandera tricolor, que ja portaven 

preparada i al seu lloc corresponent col·locaren la catalana, que ja posseíem. Tot 

això s’esdevingué en mig de grans: visques a Macià, a Catalunya i a Espanya, i 

lluminàries bengales de diversos colors, que donaven un conjunt emocionant damunt 

la gernació que omplia el carrer de la Biblioteca.»724  

 

 Aquest fet ens indica que els figuerencs consideraven que la biblioteca era una 

institució pública important, que mereixia ser alliberada de la repressió i de la imposició 

dels símbols a la qual havia estat sotmesa fins aleshores. 

                                                           
723 J.E. «Cultura ciutadana», La Veu de l’Empordà, núm. 118 (21 de maig de 1927), p. 2. 
724 Anuari de les biblioteques populars de 1931...., p. 73. 



267 
 

 En conclusió, el cas de la biblioteca popular de Figueres fou excepcional. En 

primer lloc, arran de l’actuació del seu patronat, presidit pel republicà catalanista Josep 

Puig Pujades, que va fer els possibles per popularitzar el centre. I, segonament, perquè 

la biblioteca fou ubicada al centre de la ciutat i no als afores, cosa que afavorí una major 

concurrència.  

Ara bé, l’adveniment de la dictadura de Primo de Rivera va causar uns quants 

alts i baixos en la seva vida interna. L’any 1924 (tan sols dos anys després de l’obertura 

del centre) Josep Puig Pujades es va veure obligat a dimitir del seu càrrec. I òbviament, 

es van acabar els actes de popularització i de difusió de la cultura catalana. Aquest fet 

va repercutir a les estadístiques de lectura a partir de 1926, que van anar de baixa, a la 

inversa que succeí a Canet de Mar i a Sallent que justament aleshores s’estaven 

començant a recuperar. 

 En definitiva, i després d’haver estudiat els casos de Valls, Olot, Sallent, Canet 

de Mar i Figueres, es pot afirmar que cada realitat local fou un univers únic i que, per 

tant, les biblioteques van evolucionar de forma diferent a cada lloc.  

 Els centres que millor es van adaptar a les característiques i a les necessitats de 

la seva població, Canet i Figueres, foren els que més afluència de lectors van tenir 

d’entrada. En canvi, aquelles ciutats que es van mantenir més fidels al reglament 

establert per d’Ors, com Valls i Olot, van acabar condemnant les seves sales de lectura a 

ser tan sols cenacles d’una minoria selecta i, per tant, espais poc útils i poc freqüentats, 

en els seus primers anys de vida.  

 Amb la imposició del Directori Militar les coses van canviar arreu gairebé per 

igual, si bé és cert que a Sallent i Canet de Mar, no es van notar tant les represàlies i 

l’ofec econòmic, també ho és que totes les biblioteques es van veure afectades pel canvi 

de símbols, la destitució dels patronats locals i la imposició d’un nou idioma.  

Aquests set anys de repressió no serviren, però, per a eliminar l’obra de cultura 

perpetrada per la Mancomunitat entre 1914 i 1923, ni tampoc amb el seu caràcter 

catalanista. I això fou, sobretot, gràcies a la tasca del personal bibliotecari, que va 

continuar treballant amb el mateix entusiasme que el primer dia, malgrat les adversitats.  

A mesura que passaren els anys, com s’ha pogut documentar a través de diversos 

exemples, la nostàlgia pels temps passats anà en augment. De fet la majoria de les 

biblioteques guanyaren valor, pel fet de ser dels pocs espais culturals que es podien 

freqüentar i també perquè van esdevenir una mena d’emblemes de la resistència de la 

cultura catalana.  
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PART 4: ABAST I REPERCUSSIÓ D’UNA 

POLÍTICA PÚBLICA 
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CAPÍTOL 9. RADI D’INFLUÈNCIA DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES 

POPULARS 

 

En aquest capítol em proposo estudiar quin fou el radi d’influència de la Xarxa 

de biblioteques populars. Per això, en primer lloc, em plantejaré per què es van escollir 

unes determinades localitats per a establir-hi aquells nous equipaments i, en canvi, se’n 

rebutjaren d’altres. Em qüestionaré si la rivalitat que es va generar entre els diferents 

municipis per obtenir aquell nou servei públic acabà essent positiva o negativa per al 

projecte. I, em plantejaré com és possible que en època de la Mancomunitat tan sols 

s’obrissin vuit biblioteques, i si això fou un èxit o un fracàs. 

 En segon lloc, procuraré dilucidar si els municipis on es van establir les 

biblioteques van esdevenir centres d’irradiació cultural. És a dir si tingueren influència 

més enllà de les fronteres de la població en la qual es van instituir, a la resta de la 

comarca o de la província.  

 I, per acabar, intentaré determinar fins a quin punt el model bibliotecari català va 

tenir influència a la resta de l’Estat i també fora d’aquest, en l’àmbit internacional. 

 

 

9. 1. La repercussió inicial: rivalitat cultural entre localitats catalanes 

 

«Tots els catalans per patriotisme i fins per egoisme albirem cooperar a dita 

obra [la de les biblioteques de la Mancomunitat], tan digna i enlairada, que 

tothom, de totes les idees i partits considerarà un segell de distinció i de glòria 

per les poblacions que primer en tinguin.» 725 

 

    Dolors Sadurní, Les Borges Blanques, 1923.  

 

 Tot i que és cert que no es van establir tantes biblioteques com inicialment 

s’hauria volgut, ja que l’afany del projecte primigeni elaborat per Eugeni d’Ors era 

instaurar un centenar de biblioteques arreu del territori en un període de vint anys. I 

malgrat que, més endavant, el 12 de setembre de 1919, en el discurs que Josep Puig i 

Cadafalch va realitzar en prendre possessió de la presidència de la Mancomunitat de 

                                                           
725 Dolors SADURNÍ , «Una obra patriòtica necessària», Sempre Avant, núm. 86 (22 d’abril de 1923), p. 
5. 
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Catalunya en va prometre quaranta: «El programa que vull, i que serà programa de tots 

si el Consell hi dóna assentiment, com espero, és ben precís. [...] Hem de construir fins 

a quaranta biblioteques per a les ciutats i viles catalanes».726 Aquestes xifres no foren 

assolides. Entre 1915 i 1922 tan sols van ser concedides 26 biblioteques, de les quals 

només 8 van acabar prosperant, i encara que es tinguin en compte les que foren obertes 

en època de la Dictadura de Primo de Rivera, i les de la Segona República, el nombre de 

centres instaurats tan sols foren 22, com es pot veure en la infografia que segueix a 

continuació: 

 

 

Taula 9: Nombre total de biblioteques creades a Catalunya entre 1917 i 1936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font d’elaboració pròpia. Amb dades extretes dels Anuaris de les Biblioteques 

Populars. 

 

També és veritat que aquestes dades n’amaguen una altra, que no és tan coneguda, 

i és que en aquesta cronologia foren quaranta-tres els municipis que es presentaren 

formalment en els concursos per a obtenir aquell nou servei públic.  
                                                           
726 Josep PUIG I CADAFALCH, «Als diputats de la Mancomunitat de Catalunya», Barcelona, 12 de 
setembre de 1919., p.3. [En línia]: http://ddd.uab.cat/record/60183 (Data de consulta: 24 de maig de 
2016). 

http://ddd.uab.cat/record/60183
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Com va detallar Teresa Mañà en la seva tesi doctoral, en el primer concurs, 

celebrat el 29 juliol de 1915, tan sols es van presentar 8 candidatures, però amb el temps 

i l’entusiasme que va generar la construcció dels primers centres, cada vegada foren més 

les ciutats que volgueren formar part de la Xarxa de Biblioteques Populars.727  

Molts intel·lectuals defensors d’instal·lar biblioteques en l’àmbit local, van 

considerar que aquests nous equipaments podien servir de trampolí a les seves 

poblacions per llençar-se a: «un viure nou, conscient, actiu, il·lustrat i sadollat d’ànsies 

de progrés i perfecció».728 Els republicans nacionalistes de Figueres, per exemple, 

presentaren el centre com el vehicle que els serviria per a deixar enrere les opacitats del 

món rural i per a iniciar una nova etapa.729 Ramon Noguer Comet, el seu diputat 

provincial, va afirmar que amb la biblioteca: «[Figueres] restarà inscrita a la llista d’or 

de totes les ciutats del món que en rejoien d’aquesta institució cultural i el seu stock de 

llibres serà sumat al stock mundial.» 730  

 La idea que les biblioteques servirien per a deixar enrere la grisor i la mediocritat 

cultural i, sobretot, per a desfer-se dels adjectius: «localisme» i «analfabetisme rural», 

per a entrar a formar part d’una vida més moderna i europea, va donar gran fama al 

                                                           
727 Segons dades extretes de la tesi de Teresa MAÑÀ: En el primer concurs celebrat el 29 de juliol de 
1915 es presenten 8 sol·licituds: Olot (concedida, 1r grau), Sallent (concedida, 2n grau), Valls (concedida, 
1r grau), Sabadell (concedida i anul·lada), Sitges (rebutjada) Berga (rebutjada), Manresa (rebutjada), Sant 
Hilari Salcalm (rebutjada). // En el segon concurs, celebrat el 27 de juliol de 1916, es presenten 18 
sol·licituds: Lleida (concedida, 1r grau), Borges Blanques (concedida, 2n grau), Figueres (concedida 1r 
grau), Pineda (concedida 1r grau), Canet (concedida, inicialment de 2n grau, posteriorment de 1r grau), 
Vic (concedida de primer grau), Reus (concedida i anul·lada) i el Vendrell (concedida, de 2n grau). En 
aquesta ocasió, foren deu les ciutats que en quedaren fora: Caldes de Montbui, Granollers, Molins de Rei, 
Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Amposta, Montblanc, Reus, la Seu d’Urgell, així com Manresa i 
Sitges, que tot i presentar-se per segona vegada, tronaren a ser rebutjades. //En el tercer concurs, celebrat 
el 26 de juliol de 1917, es van presentar onze sol·licituds de les quals sis foren concedides: Badalona (de 
primer grau), Terrassa (de primer grau), Sant Feliu de Guíxols (anul·lada el 1922), Vilafranca del Penedès 
(anul·lada el 1922), Sitges (anul·lada el 1922) i, condicionalment, Vielha i Mollet del Vallès. En aquesta 
convocatòria les ciutats que en quedaren excloses foren quatre: Mollerussa, Sant Sadurní d’Anoia, 
Granollers i Manresa. Finalment, el 26 d’octubre de 1922 es va celebrar el quart i darrer concurs. En 
aquesta ocasió es presentaren 16 ciutats com a candidates, de les quals tan sols set van obtenir la 
concessió: Mataró, Balaguer, Banyoles, Pobla de Lillet, Tiana, Igualada i Tarragona. En quedaren fora 
nou: La Bisbal, Girona, Igualada, Palafrugell, La Pobla de Lillet, Tarragona, Tiana, Tortosa i com a 
repetidores, Sant Sadurní d’Anoia i Berga.  

728 «L’any de la biblioteca», Vida Olotina, núm. 71 (12 de gener de 1917), p. 4.  
729 Ricard GIRALT CASADESÚS, «Puig i Pujades, urbanista», Empordà Federal, núm. 941 (11 d’abril 
de 1936), p. 10. [Aquest número va anar dedicat a lloar la figura de Josep Puig i Pujades, amb motiu del 
25è aniversari del periòdic] 
730 Ramon NOGUER COMET, «Des de la biblioteca estant», Empordà Federal, núm. 597 (1 de juliol de 
1922), p. 3. 
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projecte. I és que, en aquells anys, un dels anhels més intensos dels intel·lectuals locals 

era col·locar la seva ciutat a la: «vanguardia del moviment cultural de Catalunya.»731  

Josep Maria López i Picó, després de l’acte de col·locació de la primera pedra de 

la Biblioteca de Canet de Mar afirmà: «Abans les gestes es cantaven pel nom dels 

herois. Avui es canten pel nom dels pobles. Canet vol ésser un poble de nobles gestes 

culturals.»732 I com Canet, a inicis de segle XX, foren moltes les localitats catalanes que 

tingueren l’afany de prosperar, després de la crisi que havien viscut a finals de segle 

XIX, tant en l’àmbit econòmic com demogràfic.  

 De fet, tal com s’ha vist en l’anterior capítol, ja abans de l’arribada de la 

Mancomunitat catalana moltes poblacions havien començat a construir petites 

biblioteques municipals o privades, a organitzar escoles nocturnes per obrers i/o a 

preocupar-se per l’educació dels infants per tal d’intentar recuperar-se i assolir els 

nivells de vida d’abans de la crisi. Per tant, en el fons, amb la creació del servei de 

biblioteques populars el Consell d’Investigació Pedagògica de la Mancomunitat tan sols 

estava responent a una necessitat evident de la població de regenerar-se i progressar. I, 

en gran part, és per això que els concursos de biblioteques van tenir un gran èxit.  

Ara bé, la progressió ascendent de sol·licituds no s’explica tan sols per això, 

també fou mèrit de la premsa i la publicitat que feren els partits i associacions 

catalanistes de les noves institucions de cultura. I, de la competència que es va generar 

entre diverses ciutats per assolir un lloc preeminent dins el mapa català.  

Pel que fa al primer punt, una de les entitats més actives fou l’Associació 

Protectora de l’Ensenyança Catalana, que es va encarregar d’iniciar una campanya de 

difusió del sistema bibliotecari català.733 Així mateix, la majoria de periòdics de 

Catalunya es van fer ressò dels concursos,734 de la col·locació de la primera pedra dels 

edificis,735 de les inauguracions de les primeres biblioteques,736 i fins i tot, en alguns 

casos, de les dades estadístiques de funcionament d’algun dels centres.737 Cal tenir en 

                                                           
731 Joan Francesc VIDAL JOVÉ, «Fer nacionalisme», Pàtria, núm. 366 (4 de gener de 919), p. 1. 
732 Josep Maria LÓPEZ PICÓ, «Biblioteca», Vida Nova, núm. 72 (30 de juny de 1917), p. 2.  
733 AGDB. Lligall G-492. «Obra de les biblioteques populars». Associació Protectora de l’Ensenyança 
Catalana, 1915.  
734 «L’obra de les biblioteques populars», El Poble Català, núm. 3.779 (01 d’agost de 1915), p. 1.  
735 En referència a Valls: «Colocación de primera piedra» La Vanguardia, núm. 15.782 (24 d’octubre de 
1916), p. 5. En el cas de Figueres: «Discurs en motiu de la col·locació de la primera pedra de la biblioteca 
popular de Figueres», La Veu de Catalunya, núm. 7.092 (25 de desembre de 1918), p. 12.  
736 «Inauguració de la Biblioteca Popular d’Olot», La Veu de Catalunya, núm. 7.006 (23 de setembre de 
1918), p. 2. / «Inauguración de la Biblioteca Popular de las Borjas Blancas», La Vanguardia, núm. 16.546 
(2 de desembre de 1918), p. 10. / «Sallent», La Publicidad, núm. 14.199 (4 d’octubre de 1918), p .6.  
737 «Noves», La Falç, núm. 87 (15 d’abril de 1919), p. 11 
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compte que la majoria de cròniques van magnificar i idealitzar les biblioteques, 

presentant-les com la solució per a tots els problemes que afectaven l’àmbit local, la 

qual cosa va generar un clima favorable per a la proliferació d’aquest tipus d’institució 

cultural: «L’avidesa amb què són rebuts els concursos per a la concessió de 

Biblioteques Populars de la Mancomunitat de Catalunya, l’afany de concorre-hi i 

l’esperit d’emulació que s’estableix entre les diverses poblacions catalanes, ve a 

demostrar com aquelles institucions de cultura que es van creant responent a una 

necessitat veritable del nostre poble, que veu en part satisfetes les seves ànsies de 

profitós millorament espiritual que cobejava.» 738 

 Pel que fa al segon punt, cal tenir en compte que la competència entre capitals de 

comarca com Olot, Valls i Figueres, que competiren per assolir les biblioteques de 

primer grau i per a ésser «segones ciutats de Catalunya»; com la que es generar entre 

poblacions més petites com Sallent o Canet de Mar, que anhelaren la concessió de les 

biblioteques de segon i tercer grau, per tal de créixer a nivell cultural i econòmic; fou 

positiva, ja que en haver-hi tan poca oferta es va aconseguir generar la percepció que les 

biblioteques eren un bé singular i exclusiu, un privilegi que tan sols uns quants podrien 

aconseguir. Per això, amb poc temps foren moltes les localitats que es van interessar per 

formar part de la xarxa generant una mena d’efecte vola de neu, que arrossegà cada 

vegada més poblacions a inscriure’s en els concursos  

En efecte, les ganes d’obtenir un dels nous equipaments de la Mancomunitat foren 

tals, que hi va haver ciutats, com Manresa, Sitges o Berga, que es van presentar tres 

vegades consecutives a concurs, tot i haver estat rebutjades d’entrada. Així mateix, 

moltes localitats de Catalunya no tan sols estigueren disposades a complir les 

condicions establertes en les bases del concurs, sinó que van arribar a oferir molt més 

del que es demanava per tal de poder tenir més possibilitats de ser escollides. Com va 

palesar, Teresa Mañà en el concurs celebrat el 5 de desembre de 1916, sis de les vint 

localitats que es presentaren van millorar l’import de la subvenció anual exigida en les 

bases establertes per la Mancomunitat que eren, en principi, de 500 pessetes anuals per 

les biblioteques de primer grau, de 200 pessetes per les de segon grau i de 100 pessetes 

per les de tercer grau. Les localitats que van sobrepassar aquestes quantitats, oferint 

molts més diners foren, en el cas de les biblioteques de primer grau: Lleida, que va 

oferir 1.000 pessetes i Reus que n’oferí 600. En el cas de les de segon grau: el Vendrell, 

                                                           
738 L’OFERENT «La nostra biblioteca», L’Alt Empordà, núm. 90 (21 de desembre de 1918), p. 2.  
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amb 400 pessetes; Les Borges Blanques, amb 350 pessetes; Canet de Mar amb 250 

pessetes, i Pineda de Mar amb 150 pessetes. A més a més, hi va haver poblacions que 

encara anaren més enllà l’Ajuntament de Vic es va comprometre a sufragar el servei de 

neteja i l’Ajuntament de Figueres va voler pagar les despeses de calefacció, quan cap de 

les dues coses estava contemplada en les bases que va establir la Mancomunitat de 

Catalunya.739  

Evidentment, aquests oferiments ajudaren a constatar les ganes que tenien els 

municipis d’obtenir una biblioteca i, sobretot, de ser dels primers a formar part d’aquell 

projecte. No obstant això, els criteris de selecció que va aplicar el Consell 

d’Investigació Pedagògica de la Mancomunitat no foren sempre econòmics, ni es 

regiren exclusivament pel compliment de les bases del concurs que va proposar Eugeni 

d’Ors. Això explica que, ciutats com Sitges, que complien sobradament amb les 

condicions econòmiques exigides, no acabessin essent escollides.  

Segons els informes que els tècnics van presentar al Consell Permanent de la 

Mancomunitat, també es van tenir en compte raons de tipus moral, com el suport que la 

societat civil va donar o no a les sol·licituds que feren els ajuntaments; raons de tipus 

geogràfic, com que hi hagués presència de biblioteques a totes les províncies de forma 

equilibrada; i, finalment, raons de tipus estratègic, com la previsió que feren del tipus de 

públic que podia acudir al centre.740 Així, per exemple, si es va concedir una de les 

biblioteques populars a Vic, fou perquè es va valorar positivament que la ciutat posseís 

un centre d’estudis important, el Seminari de Vic. I és que, segons Eugeni d’Ors, 

aquesta característica podia aportar usuaris de qualitat a la biblioteca, fent la seva obra 

més profitosa.741  

Cal puntualitzar, però, que quan dues ciutats estaven més o menys empatades, tant 

pels oferiments que feren com pel suport local que van tenir, va intervenir el poder de 

convicció dels intel·lectuals locals o dels diputats provincials de cada ciutat. En el cas 

de Canet de Mar, per exemple, fou determinant l’actuació de Josep Fors i Vidal a l’hora 

de decantar la balança a favor d’aquesta població. El mateix Joan Ragué, diputat de la 

Mancomunitat de Catalunya pel districte d’Arenys–Mataró, va assegurar que si no 
                                                           
739 Teresa MAÑÀ, Les Biblioteques Populars..., p. 170-173. 
740 AGDB. Lligall 3.735, exp. 1. Informe del Consell d’Investigació Pedagògica, aprovat el 15 desembre 
de 1915.//El mateix informe fou publicat, íntegrament a: «Informes del consell de pedagogia sobre les 
sol·licituds per la instauració de les biblioteques populars», Quaderns d’Estudis, 2 ( novembre de 1918), 
p. 257.  
741 El Seminari de Vic era des de mitjan segle XIX el centre docent més concorregut de tot Catalunya, 
amb un miler d’estudiants comptant seminaristes i batxillers: els primers seguien carrera eclesiàstica i els 
segons carrera civil. 
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hagués estat per l’actuació de Fors la biblioteca no hauria arribat mai a la vila: «L’obra 

de la Mancomunitat que tants bon fruits està donant [...] té la seva confirmació en el 

progrés d’alguns pobles del nostre districte [es refereix a Canet i Pineda de Mar] regits i 

orientats per personalitats ben assabentades de cultura i herois decidits del bé social i 

col·lectiu.»742  

En el cas de Sallent, sembla que fou essencial la carta que envià l’alcalde, Josep 

Camps a Eugeni d’Ors per a demanar-li el seu suport.743 D’altra banda, a Valls, el 

periòdic Pàtria va donar a entendre que la concessió havia tingut lloc gràcies a la 

defensa que féu de la seva candidatura: Francesc Galí i Fabra: «Cal esmentar i agrair 

afectuosament l’arduosa defensa que en el si del Consell d’Investigació Pedagògica féu 

l’eminent artista en Francesc Galí i Fabra perquè fos la ciutat de Valls una de les més 

favorescudes».744 A més a més, no es pot obviar que Eladi Homs, nascut a la capital de 

l’Alt Camp l’any 1886, era vocal tècnic i secretari del Consell d’Investigació 

Pedagògica de la Mancomunitat. I, malgrat que no es pot demostrar que actués de forma 

fraudulenta, no es pot negar que tenia connexió directa amb els regionalistes vallencs, 

que tingueren informació de primera mà sobre els requisits que calia complir.745  

En un sentit semblant, tampoc no es pot demostrar que el fet que Maria Lois i 

López, esposa de Jordi Rubió (aleshores director de la Biblioteca de Catalunya) fos filla 

de José Lois i Lavanderia, procurador i secretari de l’ajuntament de Les Borges 

Blanques,746 tingués res a veure amb el fet que s’adjudiqués una biblioteca a aquella 

ciutat però, si més no, és una casualitat que em sembla important assenyalar.  

A mesura que passaren els anys, resulta encara més evident que es feren servir 

contactes personals i influències polítiques, tal com fou habitual en totes les concessions 

                                                           
742 Joan RAGUÉ, «Fent Pàtria», Vida Nova, núm. 72 (30 de juny de 1917), p. 3. 
743 Arxiu de la Biblioteca Antoni Maria Claret, Correspondència. Carta de Josep Camps a Eugeni d’Ors, 
1915.  
744 «Informació», Pàtria, 206 (31/12/1915), p. 3.  
745 Josep Maria Baiget, historiador vallenc, també sospita que el fet que Homs estigués al Consell de 
Pedagogia tingué a veure amb el fet que la de Valls fos la primera biblioteca inaugurada, tot i que no ho 
pot demostrar. Per més informació: Josep Maria BAIGET: «L’entorn polític de Josep Magriñà i Martí 
(1869- 1946)», a Josep SÁNCHEZ CERVELLÓ i Jordi PIQUÉ (eds.), La II República..., p. 188. 
746 Quintí CASALS, «Maria Lois i López», a Dones de Lleida: de la Restauració a la Guerra Civil, 
Lleida, Alfazeta Editorial, 2010, pp. 90-96. En línia: 
http://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/23839/dones2lois.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Data 
de consulta: 10 d’abril de 2016] 

http://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/23839/dones2lois.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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que es feren en aquella època, com ha demostrat en diverses obres Gemma Rubí i 

Casals.747  

En el darrer concurs, el celebrat l’any 1922, la premsa local de Palafrugell deixà 

constància que el consistori, de caire republicà demanà ajuda a Josep Pla, aleshores 

diputat de la Mancomunitat de Catalunya per la Lliga Regionalista per tal d’agilitzar-ne 

els tràmits. Aquest reputat intel·lectual va contestar a la petició de l’ajuntament amb una 

carta, on es mostrà disposat a fer tot el que fos possible per aconseguir el centre. A més, 

afirmà que ja havia escrit sobre la qüestió al conseller d’Instrucció Pública, Jaume Bofill 

i Matas, a Rafel Campalans i a Alexandre Galí, que eren bons amics seus, per tal que 

s’ocupessin de posicionar la seva ciutat en un bon lloc: «Estimat amic Balaguer: He 

rebut la vostra carta del 29 de gener sobre la Biblioteca Popular. No cal dir que faré 

tots els possibles perquè això sigui un fet. He escrit ja al conseller d’Instrucció Pública, 

sr. Bofill i Matas, i els amics Campalans i Galí que crec que s’ocupen d’aquestes coses. 

No cal dir que l’Ajuntament pot comptar amb mi en tot i per tot per aquesta i per totes 

les qüestions.» 748 

En el cas de Palafrugell, aquestes cartes no serviren de res perquè la concessió 

fou, finalment, denegada; però el sol fet que s’enviessin ja és indicatiu del tipus de 

pràctiques que estaven a l’ordre del dia entre els polítics regionalistes com Pla, que en 

principi haurien hagut de restar-ne al marge.  

Arran d’aquest tràfic d’influències, va anar quallant la idea que les ciutats que no 

van aconseguir obtenir una biblioteca popular fou per la manca de voluntat i empenta 

dels seus dirigents locals. Pere Llobera, intel·lectual vallenc, va transmetre aquesta 

percepció a través d’un article publicat al diari Pàtria:  

 

«Amb el temps, les [ciutats] que no en tinguin [de biblioteca] serà per deixadesa o 

perquè no volen, perquè llurs directors o els homes que més se mouen estan 

incapacitats per a comprendre tota la importància i l’alta missió educativa dels 

mateixos. Però si uns i altres senten el goig espiritual que desperta tota obra de 

cultura i desitgen verament l’educació del poble i l’enaltiment de Catalunya, ja 

veurem com sobre tota aparició política o egoista, no tan sols aplaudiran sinó que 

                                                           
747 Gemma RUBÍ CASALS, «Modernizando desde abajo: la reconversión del caciquismo y la política de 
masas en las ciudades catalanas (1901-1923), Cuadernos de Historia Contemporánea, núm. 33 (2011), 
pp. 187-202. 
748 «Solts i noves», Baix Empordà, núm. 693 (18 de febrer de 1923), p. 2. 
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propagaran i protegiran fins allí on puguin la tasca sobresortint i meritòria de la 

nostra més alta institució col·lectiva.»749 

 

 Miquel Grivé, membre de la U. F. N.R. de Granollers, fins i tot arribà a denunciar 

a la premsa la forma de procedir del Consell de Pedagogia a l’hora d’atorgar les 

concessions, ja que les bases del primer i el segon concurs no contemplaven que es 

poguessin fer oferiments econòmics «extra», ni tampoc que fos rellevant el suport moral 

de les institucions de les ciutats candidates, cosa que sembla que finalment va acabar 

essent determinant. Així mateix, Grivé exposà que la majoria de polítics catalanistes de 

l’àmbit local es vantaven d’haver aconseguit una biblioteca gràcies a les seves virtuts, 

les seves gestes i els seus contactes personals, quan en principi la Mancomunitat de 

Catalunya estava en contra dels personalismes, els favors polítics i, en definitiva, de la 

corrupció: «En motiu de les últimes eleccions vàrem llegir alguns articles que ens 

demostren la ingerència d’elements estranys i que feien que fossin concedides [les 

biblioteques] amb mires caciquils per l’obra de la Lliga.»750 

Evidentment, no es pot demostrar empíricament fins a quin punt les relacions 

personals van intervenir en tot aquest procés. Ara bé, el que sí que es pot confirmar, és 

que el Consell de Pedagogia va valorar de forma negativa aquelles candidatures que no 

foren defensades de forma enèrgica pels seus polítics. En cas d’errors administratius en 

la tramitació de la sol·licitud, o de tenir deutes amb la Mancomunitat les concessions 

dels municipis eren directament desestimades.  

En el primer concurs es van excloure les peticions de Berga i Manresa, tot i ser 

ciutats importants, per no avenir-se a les condicions fixades en les bases del concurs. 

Segons Antoni Arderiu Pasqual, advocat regionalista de la capital del Bages i futur 

diputat a Corts pel districte de Manresa, si la biblioteca no els va ser atorgada fou arran 

de la desídia i la inèpcia del consistori.751 En un sentit semblant, en el segon concurs, 

foren desestimades les localitats de La Seu d’Urgell, Terrassa i Amposta, perquè les 

dues primeres no havien enviat tota la documentació necessària en el termini requerit 

(un mes), i la tercera perquè en lloc d’oferir un terreny per a la instal·lació de la 

                                                           
749 Pere LLOBERA, «De les biblioteques Populars», Pàtria, núm. 249 (20 d’octubre de 1916), p. 1. 
Aquest mateix article fou publicat amb el mateix títol, també, a La Campana de Gràcia, núm. 2.481 (21 
d’octubre de 1916), p. 3-4.  
750 Miquel GRIVÉ, «Les biblioteques populars», Renovació, núm.86 ( 7 de juny de 1918), p. 2- 3. 
751 Antoni ARDERIU PASCUAL, «Les biblioteques municipals», Cenacle, 1 (desembre 1915), p. 2-4.  
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biblioteca proposava col·locar aquesta dins l’edifici d’unes escoles.752 Altrament, cal 

tenir en compte que, a Sant Feliu Guíxols atribuïren la pèrdua de la biblioteca a Josep 

Irla, diputat de la Mancomunitat de Catalunya per la U.F.N.R, ja que segons la premsa 

local no va fer les gestions necessàries per a fer efectiu el projecte: 

 

«És lamentable que després d’haver fet la recepció dels terrenys cedits pel patrici 

guixolenc sr. Parxot, resulti ara, que s’ha perdut tota la tramitació- El nou expedient 

ens farà perdre molt de temps i si tenim en compte que la Mancomunitat només 

construeix biblioteques en les poblacions que estan al corrent del pago del contingent, 

quasi es pot afirmar, que aquest assumpte queda ajornat sine die. Amb això es posa 

de relleu la deixadesa del Sr. Irla que no s’ha enterrat de lo més mínim de tot el que 

ha passat, al punt d’ignorar dit senyor tota aquesta tramitació. Quan es porten 12 

anys de diputat provincial [...] hi ha l’obligació d’ocupar-se d’aquestes coses i no 

deixar-nos orfes de representació a la Mancomunitat.» 753 

 

Mentre, a Reus, l’òrgan de premsa de la U.F.N.R de les comarques de Tarragona, 

El Foment, denuncià que la pèrdua de la biblioteca en aquesta ciutat es va produir arran 

de la incompetència i de la corrupció dels polítics que es trobaven al capdavant de 

l’ajuntament: «És que s’ha tingut en complet abandó tant important millora [...] és que 

tenen massa en compte les qüestions personalíssimes i gens les d’ordre municipal, és 

que la vanitat en fer veure que s’és alguna cosa, que s’és competent en tot, domina 

massa als homes d’avui.»754 

Així doncs, si bé no es pot afirmar del cert que algunes concessions foren 

realitzades per simpaties o afinitats personals, sí que es pot constatar que algunes ciutats 

foren excloses dels concursos perquè els seus polítics no mostraren ni l’interès 

necessari. 

Finalment, cal esmentar que totes aquestes conxorxes i picaresques polítiques, a 

més d’embrutar un procés que se suposava que havia de ser totalment nét i transparent, 

van provocar un altre greuge; i és que van repercutir de forma negativa en la distribució 

geogràfica de les biblioteques pel territori. La majoria de centres es van establir en les 

diputacions de Barcelona, Tarragona i de Girona, on el catalanisme polític estava 

                                                           
752 AGDB. Lligall 3735. Exp. 1. Biblioteques Populars. Acords Generals (1914-1918). Bases del segon 
concurs de Biblioteques, 22 de juliol 1916. 
753 L’ideal, núm. 63 (14 de maig de 1922), p. 2.  
754 «Reus contra Reus», Foment, núm. 110 (14 de maig de 1918), p. 1. 
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tradicionalment més arrelat i en canvi a la província de Lleida, les biblioteques 

tingueren molt poca presència (com es pot comprovar en el mapa número 1 de l’annex).  

En definitiva, el projecte no va complir les expectatives que s’havien creat 

d’entrada, ja que quantitativament no va assolir els objectius plantejats, però també 

perquè qualitativament, la selecció no acabà essent ni tan objectiva ni rigorosa, com va 

voler fer creure la Mancomunitat de Catalunya.  

 

 

Img. 8. Mapa de la distribució dels centres de la Xarxa de Biblioteques 

Populars entre 1915 i 1923 

 

 
 

Font d’elaboració pròpia 
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9.2. Radi d’influència comarcal i provincial  

 

 «Dels beneficis de Biblioteques com aquesta en gaudeixen, sortosament, 

no sols els que hi venen, els lectors de la ciutat, sinó també els dels 

pobles veïns. El llibre, que té unes ales molt subtils, va a trobar-los, i 

acabat, complida la seva missió, torna a la seva llar. La Biblioteca 

s’irradia, la Biblioteca té la seva plena eficàcia. El mestre, la mestressa, 

l’estudiós d’aquests indrets de l’Empordà, ja no es deuen trobar tan sols 

en el poblet que de vegades no els comprèn.» 

  

Carles Rahola, 1927.755  

 

Les localitats que van obtenir una biblioteca de primer i segon grau, com fou el 

cas de Valls, Olot, Sallent, Canet de Mar i Figueres, van esdevenir un referent, un nucli 

d’atracció de la resta de poblacions de les seves respectives comarques.  

A la biblioteca de Sallent hi acudien usuaris de Manresa, Sant Fruitós del Bages, 

Navarcles i de Balsareny i «hasta de caseríos aislados de estos entornos, siendo digno 

de alabanza la constancia y la escrupulosidad con el que emplea el reglamento del 

préstamo.»756 A Olot, la biblioteca comptava amb lectors procedents d’Argelaguer, de 

Bianya i de Sant Joan les Fonts. Fins i tot hi havia un professor de Palamós, Roger 

Prosa, que utilitzava el servei de préstec de la biblioteca d’Olot, per a demanar obres a 

la biblioteca de Catalunya.757A Canet de Mar hi anaren lectors d’Arenys de Mar, de Sant 

Pol de Mar i de Sant Iscle de Vallalta. A més, van rebre visites de les escoles de Blanes i 

de Mataró, entre altres poblacions: 

 

«Durant el curs hem rebut les següents visites col·lectives: Escola Superior de 

Bibliotecàries, Barcelona, Col·legi de Religioses del Cor de Maria de Blanes; 

Escoles del Patronat de Caldetes, Escola d’Indústries, Escola Montessori, 

Col·legi de Germanes dominiques de Canet, Societat “Iris” i Col·legi de 

                                                           
755 Carles Rahola va pronunciar aquests mots en una conferència que féu a la Biblioteca Popular de 
Figueres el 3 de novembre de 1927. El text d’aquesta conferència fou publicat l’any següent en forma 
d’opuscle: Carles RAHOLA, L’amor al llibre i els grans amics del llibre, Girona, Tallers gràfics de la 
Casa de la Misericòrdia, 1928, p. 7-8. 
756 Gloria SANCHO, «Biblioteca Popular de Sallent«, Anuario de las Bibliotecas Populares. 1924-1925, 
Barcelona, Dirección Técnica de Bibliotecas. Diputación Provincial de Barcelona, 1925, p. 16.  
757 ABC. Carpeta 110/21. Correspondència 1918-1939. Carta d’Olga Kirchner a Jordi Rubió, 21 de 
novembre de 1919.  
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religioses del Cor de Maria de Mataró; L’Escola Nacional de nois de Sant Pol de 

Mar i Escola Nacional de Sant Vicenç de Llavaneres.»758 

 

A Valls hi acudiren lectors de Vila-rodona i d’Alcover, però aquesta biblioteca no va 

aconseguir únicament influir sobre aquests usuaris, sinó també sobre els visitants i 

forasteres, que en visitar la ciutat sovint s’acostaven a preguntar com funcionava la 

biblioteca: 

 

«És interessant constatar l’entusiasme que la nostra biblioteca desperta sempre en 

els forasters que la visiten: tots envegen a Valls l’honor d’haver esdevingut la 

primacia, tots l’admiren per haver sabut conquerir aquest blasó pel seu escut. I 

semblen sentir com un remordiment de no haver-se assabentat abans que també el 

seu poble podia tenir una biblioteca i de que no la tenia. [...] De Valls s’enduen un 

bon record i un bon propòsit. Heus aquí encara una altra de les altes missions que 

realitza la biblioteca. Ja no són els vallencs els únics que hi vénen a cercar 

ensenyaments, els altres pobles de Catalunya aprenen de Valls un alt exemple de 

ciutadania i d’amor a la cultura.»759  

 

Així mateix, l’any 1925 la biblioteca popular de Valls va començar a donar 

servei de forma continuada a dues poblacions del seu entorn: l’Alforja i Salomó, on es 

van establir una mena de filials del centre. Mercè Enrich enviava lots de llibres als 

professors de les escoles d’ambdues poblacions, els quals s’encarregaven de facilitar-los 

en préstec a tothom que hi estigués interessat.760 Quan ja se n’havia fet ús, els llibres 

eren retornats a Valls. Aquest fet, juntament amb l’augment d’usuaris i del nombre de 

llibres prestats d’aquesta biblioteca cridà l’atenció als intel·lectuals de Reus, que es 

preguntaven com era possible que la biblioteca d’una altra comarca tingués més 

influència sobre les poblacions del seu entorn que el Centre de Lectura de Reus.  

 

 

 

 

 
                                                           
758 Mercè FARNÉS, «Biblioteca Popular de Canet de Mar» Anuari de les Biblioteques Populars i de les 
biblioteques tècniques de la Universitat Industrial. Barcelona, Impremta Casa de la Caritat, 1923, p. 50. 
759 «De la biblioteca popular», La Crónica de Valls, núm. 690 (17 d’agost de 1918), p. 2. 
760 «Noticias», La Crónica de Valls, núm. 1.054 (26 de setembre de 1925), p. 3. 
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Img. 9. Fragment d’un article que mostra la fascinació de la premsa local de Reus 

davant la irradiació cultural de la biblioteca popular de Valls. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Font: «Facilitem la lectura» La Crònica de Valls, núm. 1.079 (20 de març de 1926), 

p. 2 

 

 

Altrament, he detectat que personalitats de certa rellevància política o bé cultural 

de l’àmbit catalanista peregrinaren a les biblioteques catalanes, per tal de conèixer-les 

millor. El 4 d’octubre de 1919, per exemple, visitaren la biblioteca d’Olot: Ramon 

d’Abadal, Palau Vera, Eudal Toldà, el mestre Gibert i Camins i el doctor Puig i 

Sureda.761 Així mateix, acudiren als centres intel·lectuals d’altres localitats que estaven 

interessats a sol·licitar una biblioteca, o bé que pretenien reformar-ne alguna que ja 

existia. A Valls, per exemple, hi acudí el bibliotecari de l’Associació de Premsa de 

Terrassa i un regidor de la ciutat, tal com es pot constatar en el següent fragment del 

dietari de la biblioteca popular, per aprendre més coses sobre la seva metodologia i el 

seu funcionament:762  

 

 

 

 

 

                                                           
761 «Crònica de la Biblioteca Popular», La Comarca, 343, 4 d’octubre de 1919, p. 5. 

762 Arxiu de la Biblioteca Carles Cardó. Dietari de la Biblioteca Popular de Valls, [Llibre 1: 1920-1924], 
16 d’agost 1920, p. 1. 
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Img. 10. Fragment del dietari de la Biblioteca Popular de Valls que descriu la  

visita de personalitats de Terrassa a la biblioteca de Valls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Arxiu de la Biblioteca Carles Cardó. Dietari de la Biblioteca (1920-1924), 16 

d’agost de 1920, p. 1 (Actualment disponible en línia a 

http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/testbiblio/id/9196 ). 

 

A més, en aquest mateix cas de Valls, foren molt freqüents a la biblioteca visites 

de religiosos, el 25 de juny de 1921, per exemple, visità el centre el canonge de la 

catedral de Tarragona; i el 23 de març de 1922, hi acudiren monjos del convent del 

Guinardó de Barcelona, que es van interessar pels tecnicismes i el funcionament 

d’aquell nou equipament cultural, a fi i efecte de poder aplicar la mateixa organització a 

la seva biblioteca. 763 

D’altra banda, i per via epistolar Jordi Rubió donà consells a la junta de l’Ateneu 

Democràtic Republicà de Rubí: «A precs de la directiva de l’Ateneu Democràtic 

Republicà de Rubí, se l’hi ha ramés una llista d’uns quants centenars d’obres per a 

constituir el fons de la Biblioteca que projecta per a la societat». 764 I és que, certament, 

el tipus de biblioteca establerta es convertí en un referent per a les biblioteques ja 

existents arreu de Catalunya però també, per a les que en un futur s’anirien constituint, 

com es pot palesar a través de la campanya que inicià l’octubre de 1925 l’Ateneu 

Enciclopèdic Popular de Barcelona per tal d’incentivar la formació de biblioteques 

populars modernes en associacions i ateneus de caràcter social i republicà. La iniciativa 

consistí a promoure una col·lecta de llibres per a oferir-los als centres que els 

                                                           
763 Arxiu de la Biblioteca Carles Cardó de Valls Dietari de la bibliotecària de Valls (llibre 1), 23 de març 
de 1922, p. 40. 
764Arxiu de la Biblioteca de Catalunya, Capsa 499/3, informe del mes de desembre sobre la IV Reunió de 
Bibliotecàries, Jordi Rubió, 4 de gener de 1922. 

http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/testbiblio/id/9196
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volguessin, començant per la biblioteca popular que havia fundat la cooperativa La 

Constància, de Cerdanyola:  

 
«Per tal d’estimular i ajudar pràcticament la formació de biblioteques populars a les 

diverses poblacions on es constitueixen grups de cultura, obra d’enlairament 

espiritual del poble que ara com ara ofereix un vast camp d’acció a desenrotllar, 

l’Ateneu Enciclopèdic Popular, inicia una col·lecta de llibres per a oferir-los a les 

biblioteques d’aquell caràcter que es fundin. El primer lot que hom reuneix anirà 

destinat a augmentar el cabal de la Biblioteca Popular de Cerdanyola, recentment 

inaugurada al local de la Cooperativa La Constància d’aquella població, i que 

constitueix la joia cobejada d’un nucli d’obrers desitjosos d’instruir-se.»765 

 

Altrament, no es pot oblidar que la Central de Biblioteques Populars va preparar 

lots de llibres per l’Associació de premsa de Manresa, l’Ateneu Obrer Monistrolenc, de 

Monistrol de Montserrat i per l’Agrupació Recreativa «La Cultural», d’Artesa de Segre. 

Així mateix, es van posar sota el seu patronatge el Directori dels Pomells de Joventut, 

Societat Aliança de Vilella Alta; l’associació instructiva d’obrers i empleats de 

l’Ajuntament de Barcelona i les Biblioteques del Centre Català de Montevideo i la del 

Casal Català de Buenos Aires.  

 

 

9.3. La influència de les biblioteques catalanes a la resta de l’Estat 

 

A la resta de l’estat també es feren ressò de la gran modernitat del sistema de 

biblioteques català. Hi va haver molts agents culturals – pedagogs, escriptors, filòsofs – 

que van valorar positivament el fet que la Mancomunitat de Catalunya dediqués una 

part considerable del seu pressupost a cultura (un 7,2% del total). Una xifra que, 

proporcionalment, era força més alta que la que l’Estat destinava al Ministeri 

d’Instrucció i Cultura, que entre 1900 i 1923 rondà sempre entre el 4 i el 5%.766  

                                                           
765 «Cursos, Conferències, Cultura» La Veu de Catalunya, núm. 9.166 (14 d’octubre de 1925), p. 1 
766 A. VIÑAO FRAGO: «El sistema educativo español: evolución histórica», a Francisco Imbernón 
(coord.) Procesos y contextos educativos: enseñar en las instituciones de educación secundaria, 
Barcelona, Graó, 2010, pp. 13-27.  
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Un exemple d’aquest discerniment es pot trobar en l’editorial que va encapçalar 

el número 1.345 de la revista, Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes,767 dirigida 

per Maria Encarnación de la Rigada.768 Des del punt de vista de l’autor d’aquest 

l’article, que es publicà sense signar, 769 calia estar en desacord amb el pressupost de 

cultura del govern català des d’un punt de vista pedagògic, ja que tenia connotacions 

marcadament polítiques, però no es podia negar que la gran inversió econòmica que 

s’havia realitzat en matèria de cultura era envejable. 770 Així mateix, afirmà que els 

nacionalistes catalans tenien un instint liberal i una voluntat de renovar la pedagogia i la 

cultura que eren admirables i que, en efecte, no era tan diferent de la de tots aquells 

pedagogs espanyols que tenien anhels de regeneració i modernització: «Los 

nacionalistas catalanes, a pesar de llamarse racionalistas, tienen un ideal, un espíritu 

progresivo, un instinto liberal, tienen con nosotros en común el amor a la libertad y a 

la cultura […] Bardina, el alma del presupuesto de cultura catalán me decía: “Yo soy 

nacionalista, pero yo tengo en común con usted el amor a la cultura y a la libertad, y 

juntos podemos realizar nuestro ideal universal.”» 771 

 Anàlogament, l’any 1921 el periòdic El Debate, va dedicar un article a la Xarxa 

de Biblioteques de Catalunya per elogiar la seva tasca: «Es evidente la capitalísima 

importancia de las bibliotecas populares, es notorio cuánto pueden contribuir a la 

elevación del nivel moral de un pueblo. En este sentido, la realidad de la creación de la 

biblioteca de Valls y los proyectos anunciados por la Mancomunidad catalana merecen 

calurosos aplausos.»772 

                                                           
767 Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes (Madrid 1889 – 1917), periòdic de caràcter professional 
dirigit a pedagogs d’ensenyament primari, secundari i universitari, així com als ensenyaments 
especialitzats. La seva propietària i directora fou Maria Encarnación de la Rigada. Va incloure articles en 
defensa de les reivindicacions professionals i especialment sobre la normativa legal referent als cossos 
docents. (Font: Maria Dolores SAÍZ y María Cruz SEOANE, Historia del periodismo en España. El siglo 
XX: 1898-1936, Madrid, Alianza, 1996, p. 437.) 
768 María Encarnación de la Rigada y Ramón (Cadis, 1863 – Vichy, 1930), pedagoga, professora i 
periodista. L’any 1890 va ingressar com a professora de l’Escuela Normal de Maestras de Madrid, 
institució que dirigí entre 1917 i 1922. L’any 1916 fou vocal electiva del Patronat Nacional de Sordmuts, 
Cecs i Anormals, va pertànyer a la junta de govern de la Institució Espanyola d’Educació Física i fou 
membre de la junta directiva de la Societat de Matemàtica Espanyola, així com del Comitè Femení 
d’Higiene Popular. (Font: Consuelo FLECHA, Las primeras universitarias en España, 1872-1910, 
Madrid, Narcea Ediciones, 1996, p.153-154) 
769 Tot i que, el text no anava signat, és possible que fos escrit per l’editor en cap de la revista Blas J. 
Zambrano.  
770 «Los derechos de la Escuela», Gaceta de Instrucción Pública y Bellas Artes, núm.1.345 (15 de març 
de 1916), p. 4. Consultat a l’Hemeroteca Digital de la B.N.E.: 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003437118&page=4&search=Mancomunidad&lang=ca 
[14/02/2017]. 
771 Ibid.  
772 «Las bibliotecas populares», El Debate, núm. 2.176 (27 de juny de 1918), p. 1. 

http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0003437118&page=4&search=Mancomunidad&lang=ca
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Img. 11 . Fragment de l’article sobre les biblioteques populars publicat en portada al 

número 2.716 del periòdic El Debate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: «Las bibliotecas populares», El Debate, núm. 2.176 (27 de juny de 1918), p. 1. 

 

El Debate fou un periòdic d’abast estatal que es publicà entre 1910 i 1936. 

Segons experts en història del periodisme, va esdevenir un dels diaris amb seu a Madrid 

de major influència entre els lectors, pel fet de ser dels primers periòdics que, des del 

catolicisme, va fer un periodisme modern; buscava apropar a la ciutadania la moral 

cristiana tractant tots els temes de la societat: obrerisme, esports, oci, etc. 773 Per això, 

resulta molt significatiu que concretament aquest rotatiu publiqués un article tan positiu 

sobre les biblioteques populars. I és que; tot i que l’autor posava en dubte la idoneïtat 

dels llibres que la Mancomunitat va escollir, ja que eren, pel seu gust, un pèl massa 

«laics»; admirava la construcció d’aquestes institucions de cultura perquè considerava 

que eren el complement perfecte per poder posar fi la revolució social. Per això es 

lamentà del fet que les dretes espanyoles no mostressin més interès per a la cultura, i es 

queixà pel fet que les associacions catòliques no tinguessin bones biblioteques: Quiero 

llamar la atención de las derechas, de los católicos-sociales especialmente sobre estas 

instituciones complementarias de la acción social, á las que no prestamos la suficiente 

atención, porque no reconocemos su enorme trascendencia [...] las bibliotecas 

populares y las bibliotecas circulantes son dos armas, cuya eficacia no concluimos de 

comprender. Sólo así se explica el olvido y la funesta omisión.»774  

                                                           
773 M. C. SEOANE, M. D. SÁIZ, Historia del periodisme en España, 3, Siglo XX (1898-1936), Madrid, 
Alianza Editorial, 1998.  
774 «Las bibliotecas populares», El Debate, núm. 2.176 (27 de juny de 1918), p.1. 
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Finalment, i en aquesta mateixa línia, expressà la seva decepció davant el poc 

esforç que des d’aquests sectors es feia per difondre la literatura, la filosofia i la ciència 

espanyoles, gairebé inaccessibles en les velles i escasses edicions relegades en 

biblioteques oficials, on tot eren traves i obstacles. Per això, acabà l’article proposant 

que el govern invertís més diners en cultura i que els intel·lectuals espanyols es 

moguessin per a revalorar-la: «Así lo han entendido y practicado los catalanes y 

nuevamente han de servirnos de dechado al resto de los españoles». 775 

Aquesta opinió, es féu extensiva a la majoria de publicacions que es van realitzar 

a partir d’aleshores sobre les biblioteques. Per tant, no es tractava d’un cas aïllat, altres 

diaris de Madrid també es feren ressò de la fundació i la utilitat que podien tenir per a la 

societat biblioteques populars com les de la Mancomunitat. Àdhuc, el periòdic ABC, 

que es caracteritzà pels seus articles anticatalanistes, va recollir breus descripcions de la 

col·locació de la primera pedra i de les inauguracions d’algunes biblioteques.776 A més a 

més, en un dels suplements d’aquest mateix diari, Blanco y Negro, es va enaltir la 

inversió realitzada en l’àmbit bibliotecari: «Fundar bibliotecas es siempre laudable en 

todas partes, y más en España, donde hasta ahora no existe, tal vez por falta de 

facilidades para leer, gran amor a la lectura. [...] De desear es que otras 

organizaciones sigan en nuestra patria este ejemplo ¡Libros, libros, libros, ciencia, 

doctrina, por el amor de Dios! ¡Alimento del alma, solaz para el espíritu, algo que nos 

levante de este eterno yacer de indiferencia!»777 

Així mateix, alguns òrgans de premsa del regeneracionisme espanyol, com la 

revista cultural La Esfera i el periòdic España,778 van elogiar les biblioteques catalanes i 

les van posar com a exemple per tal que el govern central també apliqués aquelles 

mateixes reformes. Des de La Esfera es va argumentar que, a diferència de les 

biblioteques provincials o populars, les biblioteques catalanes: «no son cementerios de 

                                                           
775 Ibid.  
776 Sobre la biblioteca de Canet: «La actualidad en Barcelona», ABC, núm. 4.394 (4 de juliol de 1917), p. 
5. / Sobre la biblioteca del Vendrell: «Informaciones y noticias de interés general», ABC, núm. 5.548 (19 
d’octubre de1920), p. 15. / Sobre la biblioteca de Les Borges Blanques: «Informaciones de toda España», 
ABC, núm. 4.911 (15 de desembre de 1918), p. 14. Articles consultats a l’Hemeroteca Virtual de l’ABC: 
http://hemeroteca.abc.es/ [14 de febrer de 2017]. 
777 «Iniciativa laudable en favor de la Mujer. Una carrera esencialmente femenina», Blanco y Negro, núm. 
1.269 (12 de setembre 1915), p. 26. Consultat a l’Hemeroteca Virtual de l’ABC: http://hemeroteca.abc.es/ 
[ Data de consulta 14/02/2017]. 
778 España (1915-1924) òrgan periodístic del neo-regeneracionisme integrat per liberals, demòcrates, 
socialistes i agnòstics. Fou una de les publicacions polítiques amb més amplia repercussió de la 
denominada «Edat de plata» de la intel·lectualitat espanyola. De fet, fou el primer projecte periodístic de 
José Ortega i Gasset tot i que, ben aviat, el 1916, fou substituït en la seva direcció per Luis Araquistáin, 
militant del partit socialista obrer espanyol 

http://hemeroteca.abc.es/
http://hemeroteca.abc.es/
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libros, sino laboratorios activos que producen incansablemente y que ponen al alcance 

de cada ciudadano las primeras materias de cultura.»779  

D’altra banda, i des d’aquesta mateixa revista es va reconèixer la gran 

modernitat que suposà contractar únicament a personal femení. Un dels articles més 

extensos sobre el tema fou escrit per Dionisio Pérez Gutiérrez.780 Aquest periodista 

andalús va voler convèncer als seus lectors del benefici que podia tenir introduir les 

dones en noves feines professionals i, per això, posà com a exemple la trajectòria de 

Maria Lois López (la primera dona llicenciada en filosofia i lletres, que va ocupar el 

càrrec de secretària i de mestre de l’Escola de Bibliotecàries). Després de fer una petita 

biografia de la seva trajectòria, exposà el següent:  

 
«Estamos ahora en el comienzo de tiempos nuevos. La mujer española no se resigna 

ya a ser solamente maestra o institutriz, auxiliar de telegrafista o mecanógrafa [...] 

ante esta orientación, que no me atrevo a llamar feminista ¿Que hará el Estado 

Español? Como siempre, como en todo, se ha anticipado la acción social a su impulso 

[...] ¿El Estado no dirá nada, no ayudará a quitar inconvenientes, a borrar 

dificultades para que su acción repercuta en los colegios y en los hogares, y sepan las 

familias que el deseo de las niñas que quieran estudiar no llegará a más que a la 

estéril posesión del título patente de la sabihondez? No, el Estado Español no hará 

nada, no dirá nada. [...] ni siquiera se ha enterado que la Mancomunidad Catalana ha 

creado esa Escuela Superior de Bibliotecarias de cuyo profesorado forma parte ya la 

linda señorita Lois.»781 

 

 

 

 

 

 

                                                           
779 Dionisio PÉREZ, «Las mujeres que estudian», La Esfera, núm. 98 (13 de noviembre de 1915), p. 4. 
780 Dionisio Pérez Gutiérrez (Grazalema, Cadis, 1872 – Madrid, 23 de febrer de 1935), fou escriptor, 
periodista, polític i gastrònom. Va fundar i dirigir la Revista Portuense, i va treballar també com a 
articulista en molts diaris espanyols, a vegades utilitzà el pseudònims per a signar els seus articles, els 
més freqüents foren: «Pedro Reaño de Tirteafuera», «Mínimo Españo», «Amadeo de Castro» o «Martín 
Ávila».  
781 Dionisio PÉREZ, «Las mujeres que estudian», La Esfera, núm. 98 (13 de novembre de 1915), p. 4. 
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Img. 12. Article de Dionisio Pérez a La Esfera, amb fotografia de Maria Lois López, que 
posava com a exemple l’Escola de Bibliotecàries de la Mancomunitat de Catalunya, 12 de 
novembre de 1915. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: «Las mujeres que estudian», La Esfera, núm. 98 (12 de novembre de 1915), p. 4. 

 

 

Altrament, des del periòdic España (1915-1924), compararen la supremacia 

cultural i pedagògica de la Diputació de Barcelona amb l’obra realitzada per la 

Diputació de Madrid, molt menys prolífica: 

 

«Los verdaderos madrileños [...] se sienten humillados cuando comparan la actividad 

de la Diputación barcelonesa con la madrileña. Distintas son sin duda, las 

capacidades y las obligaciones de una y otra; pero no tanto que justifique esa 

diferencia de hechos como éste. Sólo a Instrucción pública dedica este año Barcelona 

2.787.209 pesetas. Esta cifra se distribuye así: 37.835 para la Junta provincial, 

89.688 para el Instituto y Escuelas Normales, 1.926.314 para academias y escuelas 
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especiales y 659.562 para Bibliotecas y 659.562 para Bibliotecas[...] Verdad es – se 

dirá – que tenemos la Biblioteca Nacional y todas las demás bibliotecas. Sí, la verdad 

es que tenemos todo. Todo menos un organismo provincial, menos una voluntad 

provincial, menos un como deseo noble de que se hable en el mundo del Guadarrama 

con respeto y devoción.»782 

 

Seguint amb aquests greuges, aquest mateix rotatiu publicà, l’any 1916, un article 

titulat, «Las fundaciones de cultura moderna», en el qual es van exalçar de nou les 

virtuts de biblioteques populars, que segons l’autor de l’article eren la base de la vida 

moderna, que prepararia els catalans per actuar davant el món, a diferència dels 

espanyols que, des del seu punt de vista, estaven envaïts per l’immobilisme i la 

ineficiència.783 

Tot i l’exemple català, però, el govern espanyol no va dur a terme cap canvi en 

la seva política cultural ni bibliotecària. En efecte, entre 1914 i 1930 el Ministeri 

d’Instrucció i Cultura no va tenir mai una Xarxa de Biblioteques Populars ni una 

política bibliotecària oficial, global per a tot el territori amb uns objectius clars. Les 

diverses crisis polítiques, que van tenir lloc a inicis de segle XX, i l’esclat de la 

Dictadura de Primo de Rivera van impedir qualsevol reforma fins a l’etapa de la II 

República. No obstant això, convé posar en relleu que les biblioteques catalanes sí que 

van influir en la manera de funcionar de les biblioteques de l’àmbit privat o associatiu i, 

que a més, van ajudar a introduir certs canvis en la mentalitat dels usuaris dels centres 

bibliotecaris públics de la resta de l’Estat, com intentaré demostrar a continuació.  

Malgrat que l’Estat no féu res per millorar la seva política bibliotecària, hi va 

haver entitats i associacions de diverses tendències i, fins i tot, algunes administracions 

provincials, que van començar a obrir o a adaptar les biblioteques que regentaven amb 

els mateixos serveis que prestaven les biblioteques catalanes. L’11 d’octubre de 1920, 

per exemple, el director de la Xarxa de Biblioteques de la Mancomunitat, Jordi Rubió, 

va rebre a la biblioteca de Valls, la visita de la interina d’Instrucció Pública de la 

província de Saragossa, que estava interessada a conèixer millor el funcionament dels 

                                                           
782 «Este Madrid de nuestros pecados», España, núm. 7 (12 de març de 1915), p. 9. 
783 «Las fundaciones de cultura moderna», España, 74 (22/06/1916), p. 17. Consultat a l’Hemeroteca 
Digital de la B.N.E: http://hemerotecadigital.bne.es/ [20/02/2017]. 
 

http://hemerotecadigital.bne.es/
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centres catalans per a poder aplicar alguns ajustaments a les biblioteques de la seva 

regió.784  

Més endavant, Alexandre Galí, secretari del Consell de Pedagogia, va rebre la 

visita d’uns alumnes de l’Escola Normal de Mestres de Navarra, que havia organitzat 

una excursió a Barcelona per a ampliar la seva formació. Allí, els futurs professors van 

conèixer la tasca que es realitzava des de l’Escola de Bibliotecàries. A més, Galí els 

mostrà diverses maquetes dels edificis que conformaven la Xarxa de Biblioteques 

Populars, que els navarresos qualificaren d’ «admirables por su sencillez y buen 

gusto».785 Així mateix, expressaren la seva sorpresa en veure el gran esforç que el 

govern català estava realitzant en matèria de cultura i educació, tal vegada perquè des de 

l’Estat mai s’havia realitzat una aposta tan ferma: «Salimos de la Universidad Industrial 

verdaderamente asombrados del esfuerzo pedagógico y científico que ha llevado a cabo 

la Mancomunidad y agradecidos de la amabilidad inagotable del D. Alejandro Galí, 

secretario general del Consejo de Pedagogía, que nos informó durante la visita de todo 

el moderno movimiento pedagógico en Cataluña.»786 

Jordi Rubió va rebre, també, una carta del bibliotecari d’un centre de Bilbao, que 

li demanà consell sobre la classificació decimal i el servei de préstec, tal com deixà 

constància el mateix Rubió en una carta que envià a Alexandre Galí, l’11 de gener de 

1923: «Amic Galí; [...] el bibliotecari d’una Popular de Bilbao em demana reglaments 

dels nostres. Podríeu enviar-me’n alguna còpia, si en teniu feta, i els reglaments de 

caràcter administratiu que puguin interessar-li?»787 I, d’altra banda, la bibliotecària de 

Valls anotà en el seu dietari la visita de la: «R.M provincial de les Carmelites de 

València, acompanyada de la seva secretaria». 

Aquesta gran influència de les biblioteques a la resta del territori, no es va 

estendre únicament a través de la premsa, sinó que els mateixos polítics i intel·lectuals 

catalans, també, van fer proselitisme de la seva obra fora del territori català, precisament 

amb la intenció de modernitzar culturalment la resta del territori. El 1923 Eugeni d’Ors 

va escriure un llibre titulat: Nuevas Bibliotecas Populares para España,788 en el qual va 

                                                           
784 Arxiu de la Biblioteca Carles Cardó. Dietari de la Biblioteca Popular de Valls, [Llibre 1 (1920-1924)], 
11 d’octubre de 1920, p. 5.  
785 M. SÁEZ: «Excursión Pedagógica», Boletín de Escuelas Normales, 5 (juny 1922), p. 6. Consultat a 
l’Hemeroteca Digital de la B.N.E: http://hemerotecadigital.bne.es/ [20/02/2017]. 
786 Ibid.   
787ABC. Capsa 507/1, doc. 45. Oficis enviats al Servei de Cultura de la Mancomunitat sobre biblioteques 
populars i personal bibliotecari. Carta de Jordi Rubió a Alexandre Galí, 11 de gener de 1923.  
788 Eugeni D’ORS, Nuevas Bibliotecas Populares para España, Federación de Prensa de España, Madrid, 
1923 

http://hemerotecadigital.bne.es/
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recollir la seva experiència com a director d’Instrucció Pública de la Mancomunitat i va 

proposar instaurar biblioteques similars a tot el país amb l’ajuda de la Federació de la 

Premsa d’Espanya. Així mateix, el segon president de la Mancomunitat de Catalunya, 

Josep Puig i Cadafalch, va realitzar una conferència a la Societat Filharmònica de 

Bilbao sobre «La Labor cultural de la Mancomunidad Catalana y la Diputación de 

Barcelona» (1917). En aquest acte el president de l’administració catalana va animar als 

bascos a defensar la seva llengua i invertir en institucions culturals, tal com ells estaven 

fent a Catalunya.789 I de fet diversos ateneus d’Euskadi van fundar, ben aviat, noves 

biblioteques, com per exemple, la que va inaugurar Miguel de Unamuno a Eibar, 

Guipúscoa, l’any 1918.790 

 Per bé que part de la intel·lectualitat regeneracionista de la resta de l’Estat estava 

convençuda que calia dur a terme un projecte similar al plantejat per la Mancomunitat 

en l’àmbit cultural; aquests tenien poca influència i capacitat d’incidència real en l’acció 

del govern. El cap de redacció del periòdic El Sol,791 en el seu editorial del 22 de juny 

de 1916, exposà que sentia enveja pel paper que a Catalunya jugaven els intel·lectuals 

en l’àmbit polític. Des del seu punt de vista si a Catalunya s’havien fet passes endavant 

en l’àmbit cultural, fou perquè els intel·lectuals i els tècnics foren escoltats per a l’elit 

política: «han sido los intelectuales, y a la cabeza de ellos Eugeni D’Ors, quienes lo 

han reclamado como una necesidad, como la condición forzosa de la vida espiritual de 

su pueblo. Al lado de los intelectuales se han colocado los estadistas».792 En un sentit 

semblant, Ramiro de Maeztu, des del periòdic La Correspondencia de España, va 

expressar: «Si se me hubiera preguntado hace tres meses por el objeto de mi mayor 

admiración en el movimiento catalán, habría contestado que lo que más me 

maravillaba era ver juntos a los artistas y a los intelectuales con los políticos y 

hombres de negocios.»793 I és que, per la seva desgracia, a Madrid no succeïa el mateix 

                                                           
789 «Los nacionalistas: Cambó en Bilbao», El Correo Español, 8.667 (28/01/1917), p.1. Consultat a 
l’Hemeroteca Digital de la B.N.E: http://hemerotecadigital.bne.es/ [20/02/2017]. 
790M. de UNAMUNO, «Palabras de Unamuno: las bibliotecas Populares», España, 102 (04/01/1917), p.7. 
Consultat a l’Hemeroteca Digital de la B.N.E: http://hemerotecadigital.bne.es/ [20/02/2017]. 
791 El Sol ( Madrid, 1917-1939) periòdic madrileny il·lustrat, liberal i regeneracionista fundat per Nicolas 
Maria de Urgoiti. Defensava un projecte reformista, va simpatitzar amb el moviment obrer organitzat i 
constructiu, concretament amb el socialisme. Va prestar gran atenció no només al catalanisme i al 
nacionalisme basc sinó en general a la vida de províncies. (Font: Maria Dolores Saíz y María Cruz 
Seoane: Historia del periodismo en España. El siglo XX: 1898-1936, Alianza, Madrid, 1996, p. 437). 
792 «Catalanismo universal. Los cursos monográficos y de intercambio», El Sol, 553 (11/06/1919), p. 3. 
Consultat a l’Hemeroteca Digital de la B.N.E: http://hemerotecadigital.bne.es/ [20/02/2017]. 
793 R. de MAEZTU, «La España de hoy: Eugenio d’Ors», La Correspondencia de España (02/04/1920), 
22.647, p. 1. Consultat a l’Hemeroteca Digital de la B.N.E: http://hemerotecadigital.bne.es/ [20/02/2017]. 

http://hemerotecadigital.bne.es/
http://hemerotecadigital.bne.es/
http://hemerotecadigital.bne.es/
http://hemerotecadigital.bne.es/
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que a Catalunya, els dirigents del govern central no van voler implicar als intel·lectuals 

professionals en el disseny de les estratègies culturals.  

  De fet, ja fa temps que historiadors com Jordi Casassas o Borja de Riquer, han 

assenyalat que la vinculació dels intel·lectuals catalans amb la vida social i política del 

govern regional va ser força diferent de la que es va produir a la capital de l’Estat. 

Segons les seves investigacions, l’intel·lectual català es va implicar, des d’un primer 

moment, en la gestió pública per desenvolupar projectes culturals, esdevenint, d’aquesta 

forma, un transformador de la societat i, a la vegada, una mena de guia espiritual per a 

l’opinió pública. En canvi, a Madrid la reacció enfront la crisi de 1898 es va reduir a la 

protesta individual i aïllada. Unamuno, Maeztu, Azorín, Valle-Inclán, etc., no tingueren 

instruments d’intervenció política i cultural a nivell públic i això, fou el que en part va 

fer fracassar les polítiques culturals del govern central.794  

Certament, i com a mínim en l’àmbit bibliotecari, si els polítics espanyols 

haguessin fet més cas de les crítiques i les propostes de millora que feren intel·lectuals 

espanyols com Lorenzo Luzuriaga795 o Américo Castro,796 la situació hauria millorat 

considerablement.  

Luzuriaga, per exemple, assenyalà en diverses ocasions el mal estat de les 

biblioteques escolars al periòdic El Sol.797 Fins i tot va arribar a demanar la destitució de 

la majoria del personal encarregat de la gestió i el funcionament de les biblioteques.798 

                                                           
794 Jordi CASASSAS, La fàbrica de les idees. Política i cultura a la Catalunya del segle XX, Afers, 
Barcelona, 2009; Borja de RIQUER: «Construcció i destrucció de la Solidaritat Catalana: el paper de la 
Lliga Regionalista» a Gemma RUBÍ i Francesc ESPINET (eds.), Solidaritat Catalana i Espanya: (1905-
1909), Base DL, Barcelona, 2008, pp.47-61. 
795 Lorenzo Luzuriaga (Valdepeñas, 1889 – Buenos Aires, 1959), pedagog espanyol. Va estudiar 
Magisteri a L’Escola Superior de Magisteri de Madrid i a la Institución Libre de Enseñanza, de la qual 
seria professor posteriorment. L’any 1909 va aconseguir el títol d’Inspector de Primera Ensenyança. Més 
endavant, l’any 1913 la J.A.E. li va concedir una beca per estudiar a Alemanya. Quan va tronar ingressà a 
la Liga de Educación Política fundada per José Ortega i Gasset i Manuel Azaña. (Font: H. BARREIRO 
RODRÍGUEZ: Lorenzo Luzuriaga y la Renovación Educativa en España (1889-1936), Ediciós do Castro, 
La Coruña, 1989.) 
796 Américo Castro (Cantagallo, 1885 – Lloret de Mar, 1972), filòleg especialitzat en el Segle d’Or 
espanyol. Vinculat al noucentisme i a la vida universitària, va destacar en l’edició i comentari d’obres 
clàssiques. ( Font: R. LAPESA MELGAR: «Semblanza de Americo Castro» a J.H SILVERMAN i J. De 
BUSTOS (coords.): Homenaje a Americo Castro, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1987.) 
797 L. LUZURIAGA,:«Bibliotecas infantiles», El Sol, 753 (05/01/1920), p. 12. Consultat a l’Hemeroteca 
Digital de la B.N.E: http://hemerotecadigital.bne.es/ [22/02/2017]. 
798 L. LUZURIAGA: «La actualidad pedagógica», El Sol, 434 (10/02/1919), p. 8. Consultat a 
l’Hemeroteca Digital de la B.N.E: http://hemerotecadigital.bne.es/ [20/02/2017]. 

http://hemerotecadigital.bne.es/
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Per la seva banda, Américo Castro es queixà sobre l’Estat de les Biblioteques de les 

Universitats, ja que el seu funcionament dificultava la tasca dels investigadors.799  

Entre novembre i desembre de 1917, ja s’havien publicat una sèrie d’articles 

sobre biblioteques universitàries que va generar força polèmica respecte aquesta 

temàtica al periòdic España.800 Els intel·lectuals crítics amb el sistema bibliotecari 

espanyol demanaven al nou ministre d’Instrucció Pública, el català Felip Rodés, que no 

actués com l’antic, Burell i que, per tant, fes alguna cosa per a posar fi a la ineficàcia del 

Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, els membres del qual cobraven uns sous 

desorbitats per a realitzar un servei molt deficient. Així mateix, en referència al 

funcionament de les biblioteques es va demanar, com ja s’estava aplicant a les 

biblioteques populars de Catalunya, més amplitud d’horaris, servei de préstec pels 

estudiants i que el govern augmentés la consignació per a comprar més llibres: No hay 

casi bibliotecas populares en Madrid, y faltan libros y horas de lectura en la Biblioteca 

universitaria y en la Nacional. La culpa principal de estas vergüenzas la tiene esa 

terrible Junta Facultativa del Cuerpo. Hay sujeto en ella que ha ascendido 3.000 

pesetas en tres años. Disuélvase eses catipunan de chupópteros!801 

Davant aquestes crítiques, el ministre català féu tot el possible per canviar alguns 

dels mals hàbits del Cos d’Arxivers i Bibliotecaris, però no va poder assolir cap millora 

ni obtener pressupost per a inaugurar noves biblioteques.802  

En definitiva, les infraestructures catalanes, a més a més d’ajudar a modernitzar 

els serveis de moltes de les biblioteques d’arreu de l’Estat Espanyol, van contribuir a 

demostrar que l’administració catalana era més eficaç i moderna que el govern central, 

ja que va saber escoltar els consells de tècnics i intel·lectuals. Amb la seva política 

bibliotecària, els catalanistes van ajudar a generar arguments i a crear consciència entre 

la societat civil espanyola de la necessitat de promoure biblioteques populars ben 

organitzades per tal de poder prosperar culturalment i equiparar-se al nivell de la resta 

                                                           
799 A. CASTRO: «Sin bibliotecas organizadas la universidad seguirá tan muerta como ahora», El Sol, 
núm. 536 (25 de maig de 1920), p. 1. Consultat a l’Hemeroteca Digital de la B.N.E: 
http://hemerotecadigital.bne.es/ [ Data de consulta: 22/02/2017]. 
800S. GONZÁLEZ: «De enseñanza: La cuestión de las bibliotecas universitarias», España, núm. 139 (6 de 
desembre de 1917), p. 14. / UN BIBLIÓFILO: «Los escándalos de la instrucción pública», España, núm. 
141 (20 de desembre de 1917), p. 13. Consultats a l’Hemeroteca Digital de la B.N.E: 
http://hemerotecadigital.bne.es/ [ Data de consulta: 22/02/2017]. 
801 BIBLIÓFILO: «La biblioteca», España, núm. 140 (13 de desembre de 1917), p. 13. Consultat a 
l’Hemeroteca Digital de la B.N.E: http://hemerotecadigital.bne.es/ [ Data de consulta: 23/02/2017]. 
802 Ibíd.  
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de països europeus. Si bé això no fou possible entre 1915 i 1930, començà a 

materialitzar-se a partir de 1931, arran de l’adveniment de la Segona República.  

 

 

9.4. El ressò internacional de la Xarxa de Biblioteques Populars 

 

Tant la premsa com la resta de professionals del sector es van fer ressò del 

sistema de biblioteques, tan innovador, que es va desenvolupar a Catalunya. L’any 1916 

F. Paolonosky, intel·lectual del sud de França, visità la biblioteca de Valls. El que més 

l’impressionà va ser, d’una banda, la seva arquitectura i, de l’altra, la gran eficiència del 

seu personal:  

 

«J’ai visité une de ces bibliothèques dans la petite ville de Valls (18.000 habitants). 

L’édifice attire le regard de loin pas son architecture harmonique, rappelant un petit 

temple grec. La salle est grande et claire, le long de ses murs courent des rayons de 

bibliothèque en bois clair verni […] Tôt ici est propre confortable et respire l’intimité 

d’un cabinet de travail. Rien d’officiel, puisque la personne, à laquelle est confiée la 

bibliothèque, est toujours une jeune fille, avenante et bien mise.»803 

 

Seguidament, posà en relleu el fet que la biblioteca de Valls fos sucursal de la 

Biblioteca de Catalunya i, a més, explicà que el pla de la Mancomunitat no es basava 

només a distribuir una quantitat de llibres pel territori, com succeïa a França, sinó que 

anava una mica més enllà: «Cette fonctionne ne se réduit pas a distribuer seulement sur 

divers points du territoire une certaine quantité de livres, la conception en est tout 

autre.»804 I és que, a més de repartir llibres es va constituir tota una xarxa, es va formar 

un personal tècnic que s’encarregaria específicament de cadascun dels centres i a més es 

va aplicar una metodologia que facilitava als usuaris l’accés als llibres. 

 Jordi Rubió també féu notar l’interès que van mostrar diverses publicacions 

estrangeres per les biblioteques: «Los especialistas extranjeros no han dejado de 

advertir el interés de la iniciativa de la Mancomunidad, y han llamado la atención 

sobre ella en revistas profesionales. Mencionaremos especialmente el artículo, tan 

sobrio como rico en sugestiones, The Library Profession in Spain (en The Library 
                                                           
803 AGDB. Lligall G-492. Retalls de premsa sobre les biblioteques populars, 18 de novembre de 1922. No 
consta el nom del diari ni el número. Simplement hi ha un retall de l’article.  
804 Ibid.  
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Journal, de New York, 49, p.469) del profesor Ernest C. Richardson, una de las 

autoridades más respetadas de la Biblioteconomía en Norteamérica.»805 En aquest 

article Richardson va posar èmfasi en la modernitat del cas català, que havia de ser pres 

com a exemple per a modernitzar les biblioteques de la resta de l’Estat Espanyol.  

 Aquest prestigi internacional dels centres es va mantenir més viu que mai en 

època de la Segona República. N’és la prova més fefaent, la tesi doctoral presentada 

l’any 1935 per Michel Plault a la Universitat de Poitiers: Étude sur les bibliothèques de 

Catalogne.806 Una investigació que presentà les biblioteques catalanes com a paradigma 

d’administració eficaç i innovació metodològica. 

 Aquesta tesi, que més endavant es convertí en un llibre de 177 pàgines que 

prologà Josep Puig i Cadafalch, es dividia en tres parts. En la primera part Plault explicà 

la història de la Renaixensa catalana i, per tant, el context en el qual van aparèixer les 

primeres biblioteques a Catalunya. En la segona part, parlà de les biblioteques que ell 

anomenà de «conservació i estudi», és a dir: la Biblioteca de Catalunya, la de la 

Universitat de Barcelona, la de l’Ateneu Barcelonès, la del monestir de Montserrat, i la 

de les Acadèmies i l’Institut Francès de Barcelona. Per acabar, en la tercera part va 

descriure l’estat de les biblioteques que batejà amb el nom de «biblioteques de lectura 

pública». En aquesta part, primerament, parlà de les biblioteques que havia intentat 

instal·lar el govern central a Catalunya; segonament, i com a cos principal de l’obra, 

parlà de la Xarxa de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. I, finalment, féu una 

breu referència a l’Escola del Mar i a l’Institut de Cultura de la Dona. 

 Pel que fa a la Xarxa de Biblioteques, Plault va destacar la tasca duta a terme per 

l’Escola de Bibliotecàries, per a ell una institució indispensable, ja que no es va enfocar 

tan sols a formar el personal per a conservar el fons bibliogràfic, sinó que el va preparar 

per a difondre la cultura i la lectura entre la població. Així mateix, va posar en relleu el 

fet que les bibliotecàries es trobessin una vegada a l’any per a intercanviar impressions 

sobre els problemes quotidians de les seves biblioteques per tal de poder oferir el millor 

servei possible. 

  

                                                           
805 «Notas preliminares», Anuario de las Bibliotecas Populares. 1924-1925, Barcelona, Dirección 
Técnica de Bibliotecas. Diputación Provincial de Barcelona, 1925, p. 6-7. 
806 ABC. Arxiu Administratiu. Carpeta 499/2. Resum de la tesi de Michel Plault, 1935. Aquesta mateixa 
tesi fou publicada, amb un prefaci de Josep Puig i Cadafalch: Michel PLAULT, Les bibliothèques de 
Catalogne, Paris, Presses Modernes, 1935.  
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Img. 13. Mapa de les biblioteques populars i de les biblioteques de la Caixa de 

Pensions a Catalunya, elaborat l’any 1935 per Michel Plault  

 

 
 

Font: Michel PLAULT, Étude sur les bibliothèques de Catalogne, Paris: Les 

Presses modernes, 1935. El mapa està editat a la contraportada. 

 

En aquesta mateixa cronologia, tampoc no es pot menystenir el fet que entre els 

dies 20 i 30 de maig de 1935 es va celebrar el II Congrés Internacional de Biblioteques i 

Bibliografia (en el qual es reuniren professionals d’arreu d’Europa) entre Barcelona i 

Madrid. Un acte de gran notorietat dins l’àmbit de la biblioteconomia, en el qual Jordi 

Rubió tingué l’oportunitat de parlar del servei de biblioteques de la Generalitat de 

Catalunya i, més concretament, de la integració que es féu en aquestes d’usuaris de les 

classes obreres.807 

 Ara bé, tant el ressò mediàtic com la influència de les biblioteques catalanes fora 

de les fronteres de l’Estat es va acabar amb l’establiment de la dictadura franquista. 

                                                           
807 «Bibliotecas para obreros en Cataluña», Actas y Trabajos del II Congreso Internacional de Biblioteas, 
Madrid- Barcelona, 1935. Vol. III, Madrid, 1937, pp. 318-320.  
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Aleshores el model bibliotecari català va quedar, tal com a assenyalat Assumpta Bailac, 

estancant i endarrerit respecte a les propostes que es van començar a iniciar a la resta del 

continent europeu.  

Recapitulant, el radi d’influència de la Xarxa de Biblioteques Populars fou molt 

més ampli del que aparentment pot semblar. Cal tenir present que, més enllà dels casos 

de Valls, Olot, Sallent, Les Borges Blanques, Canet de Mar, El Vendrell, Figueres i 

Pineda de Mar, foren moltes les poblacions de Catalunya que es deliren per a obtenir 

una biblioteca de les de la Mancomunitat. Malgrat que entre 1914 i 1923 tan sols foren 

vuit els centres que van poder obrir les seves portes, en aquesta cronologia foren 43 els 

municipis que es presentaren formalment en els concursos per a obtenir aquell nou 

servei públic.  

La identificació d’aquells equipaments culturals amb el progrés i la modernitat 

va fer que moltes ciutats catalanes es sentissin atretes pel projecte. I és que, justament 

aleshores, moltes localitats es trobaven en ple procés de remodelació urbanística i de 

modernització de serveis, arran del creixement econòmic que es va viure a inicis de 

segle. Per aquest motiu, les biblioteques van ser vistes com un element que podia donar 

prestigi a totes aquelles reformes. 

A més a més, la publicitat que es féu dels centres i la rivalitat que es va generar 

entre les diverses localitats de Catalunya ajudà a augmentar molt el nombre de ciutats 

interessades en el projecte, fent extensius els valors de les biblioteques populars arreu 

del territori. No obstant això, també cal esmentar un parell d’aspectes negatius derivats 

d’aquestes rivalitats. Primerament, que la competència entre municipis féu prevaldre els 

interessos polítics a l’hora d’adjudicar els centres. I, segonament, que aquest joc de 

conxorxes polítiques va perjudicar la bona distribució geogràfica dels centres: que foren 

adjudicats sobretot en els primers anys, principalment a les comarques de Girona, 

Tarragona i Barcelona, deixant en un segon terme a les de Lleida. 

Un cop obertes les primeres biblioteques, aquestes van esdevenir un nucli 

d’atracció per a les poblacions del seu entorn. Foren habituals les visites de mestres i 

alumnes de les escoles del voltant, així com d’intel·lectuals i bibliotecaris de poblacions 

més allunyades, que volien conèixer millor el funcionament i la metodologia d’aquells 

equipaments, ja fos per aplicar-ho a les biblioteques de les seves respectives ciutats o 

bé, per a tenir els coneixements necessaris per a poder-ne obtenir una.  

Per acabar, cal recalcar que la Xarxa de Biblioteques també tingué la seva 

influència tant a escala estatal com a escala internacional. Pel que fa a la resta de l’Estat, 
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foren molts els intel·lectuals que van destacar i elogiar la metodologia i els serveis 

prestats, així com la gestió que la Mancomunitat va realitzar en l’àmbit cultural, molt 

més avançada i moderna que la desenvolupada pel govern central. En relació a la 

influència internacional, un dels aspectes més elogiats fou l’Escola de Bibliotecàries.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



302 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



303 
 

CAPÍTOL 10. REPERCUSSIONS EN L’ÀMBIT CULTURAL I EN LA 

IDENTITAT NACIONAL  

 

Segons el politòleg Nicolas Barbieri si una política cultural està ben plantejada 

pot contribuir a originar, a potenciar i a mantenir les identitats col·lectives, així com el 

sentit de pertinença a una comunitat. És a dir, que les institucions de cultura oficials, 

com les biblioteques, poden ajudar a desenvolupar imaginaris i referents comuns.808 

 En aquest capítol intentaré determinar si la política bibliotecària de la 

Mancomunitat fou plantejada de tal manera que va contribuir a augmentar el nivell 

cultural de la població, així com a cohesionar la societat entorn d’una identitat nacional 

catalana, d’acord amb el plantejat per Barbieri, o si bé per contra, tingué altres efectes. 

Per acabar procuraré determinar quins canvis va suposar tant a nivell cultural 

com identitari la dictadura de Primo de Rivera i, posteriorment l’adveniment de la II 

República.  

 

 

10.1. Van contribuir les biblioteques a augmentar el nivell d’instrucció de la 

població? 

 

Año tras año se va notando cómo aquellas bibliotecas se arraigan, cómo 

los pueblos se van sirviendo cada vez más de ellas, cómo la necesidad se 

va sintiendo emuladora en otras poblaciones que no tienen biblioteca y, 

por tanto, que l’obra comenzada da resultados y es fecunda.809 

 

 Jordi Rubió, Madrid, 1922 

 

Les biblioteques que es van obrir, vuit en època de la Mancomunitat de 

Catalunya, van ajudar moltes persones a accedir a una quantitat de llibres, que en altres 

circumstàncies no haurien pogut adquirir; alguns per manca de diners, d’altres per 

manca de llibreries a l’abast en el seu medi local.   

                                                           
808 Nicolas BARBIERI, Adriana PARTAL i Eva MERINO, «¿Cómo evaluar el entorno social de las 
políticas culturales», Papers, núm. 96 (2011), p. 477-500. 
809 Jordi RUBIÓ «Las Bibliotecas de la Mancomunidad», El Libro Español. Ciclo de conferencias, 
Barcelona, Cámara Oficial del libro, 1922, p. 127-141. Article recollit a: Jordi Rubió, Sobre biblioteques i 
biblioteconomia, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995, p. 179-186. 
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Com ha estudiat molt bé Jordi Llobet en la seva tesi doctoral, la quantitat de 

llibres que es podien trobar en cadascuna de les biblioteques fou molt superior a la que 

hi havia en la majoria de municipis anteriorment.810 Si no hagués estat per les 

biblioteques, aquestes poblacions no haurien pogut comptar amb un fons bibliogràfic 

tan ampli. A Olot, abans de la Biblioteca Popular, tan sols es comptava amb una 

biblioteca municipal que tenia entre 150 i 200 exemplars a la disposició del públic A 

Figueres, la biblioteca del Casino menestral tan sols arribava als 500 exemplars, un 

nombre similar a les lectures que oferia el Centre de Lectura de Valls. Per tant, és 

evident que les biblioteques populars de la Mancomunitat, que comptaren d’entrada 

amb 2.500 exemplars, es van posar a l’abast de la població un nombre de llibres, que les 

associacions o els municipis haurien trigat moltíssim a poder adquirir.  

Aquest augment del nombre d’obres accessibles per a la població és important, 

perquè tal com han demostrat diversos experts en història i sociologia de la lectura, les 

lectures augmenten o disminueixen en funció de la quantitat de llibres disponibles per a 

la comunitat i la facilitat que té o no aquesta per a consultar-los.811 Les mateixes 

bibliotecàries de la Mancomunitat ja es van adonar d’aquest fet, ja que van observar que 

la majoria dels lectors que acudien a les sales de lectura es mostraven atrets per les 

obres que tenien més a l’abast, o bé perquè elles les donaren a conèixer a través de la 

redacció de llistes de lectura, o bé perquè les trobaven a sobre la taula o en un espai a 

part de les prestatgeries.  

Per tant, és evident que si les biblioteques populars van oferir més llibres i, a 

més, en van facilitar la seva lectura, ja que van ampliar els horaris i van oferir servei de 

préstec i prestatges oberts, també va augmentar el nombre d’obres llegides i, al seu torn, 

la cultura dels lectors, que van adquirir nous coneixements a través d’aquestes.  

Això no és sols una apreciació subjectiva, sinó que hi ha dades numèriques i 

testimonis que ho corroboren. Pilar Herp, directora de la biblioteca d’Olot, va demostrar 

que la biblioteca popular que la Mancomunitat va instal·lar a la ciutat va contribuir a 

augmentar el nombre de lectures entre els olotins. Herp va presentar les dades que es 

van recollir en la Memòria de la Biblioteca Pública Olotina, l’any 1914, és a dir les 

dades de la biblioteca que hi havia a Olot abans de la popular: «hi concorregueren 
                                                           
810 Jordi Llobet, Lectura i biblioteques... 
811 Martine POULAINE, (dir.) Pour une sociologie de la lecture. Lectures et lecteurs dans la France 
contemporaine, París, éditions du Cercle de la Libraire, 1987. // Roger CHARTIER, «Del libro al leer», a 
Roger CHARTIER (ed.) Prácticas de la lectura, Bolívia: Plural editores, 2002, p. 61-87. // Armando 
Petrucci, «Leer por leer: un porvenir para la lectura», a Robert BONFIL, Guglielmo CAVALLO i Roger 
CHARTIER (coords.) Historia de la lectura en el mundo occidental, Madrid, Taurus, 2001, p. 519-550. 
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solament 108 lectors que consultaren 169 obres», mentre que la biblioteca que ella 

comptava amb una mitjana anual de 5.154 lectors i 8.414 llibres llegits (segons dades 

recollides l’any 1926). Així doncs, com ella mateixa va voler fer veure, les xifres 

parlaven per elles mateixes: a Olot no hi faltaven lectors, el que hi faltava eren llibres i 

una biblioteca amb uns serveis i un horari modern. 812  

En aquesta mateixa línia, la premsa local de Figueres va reconèixer que amb 

l’arribada de la biblioteca la xifra de llibres llegits va augmentar moltíssim respecte a 

etapes anteriors: «Estem verament en una època en què la lectura s’és estesa en 

proporcions del tot extraordinàries. Es llegeix molt i són molts. [...] No la creuríem 

aquesta folla afició a llegir entre la gent que quasi no en sap, si no l’haguéssim vista i 

tocada. Clar que d’aital lectura sols n’és aprofitada una petita porció, car bona part 

queda sense ésser entesa, però no és menys cert que, amb continuïtat d’eixa lectura van 

entrant les idees al cap.» 813 

Certament, comparat amb altres èpoques, les lectures van augmentar i molt a totes 

les poblacions on es va instal·lar una de les biblioteques populars de la Mancomunitat. 

I, amb el pas dels anys, cada vegada s’anà a millor com es pot veure, sobretot gràcies al 

servei de préstec, que va facilitar molt la difusió dels llibres de cadascun dels centres. 

Com es pot veure en la taula que segueix, si bé en els primers anys el servei no s’utilitzà 

gaire amb el temps cada vegada es va tornar més popular: 

 

Taula. 10. Nombre de llibres prestats els anys 1924 i 1927 a les biblioteques de la 

Diputació de Barcelona. 

 

Núm. de llibres prestats 1924 1927 

Sallent 538 4.449 

Canet de Mar 3.489 7.253 

Pineda 992 4.737 

 
Font d’elaboració pròpia amb dades extretes de l’Anuari de les biblioteques populars 

de 1931, p. 284. 

 

                                                           
812 Pilar HERP, «La nostra casa del saber», Revista d’Olot, núm.1 (25 de gener de 1926), p. 19. 
813 C.B.V «Biblioteques Populars», La Veu de l’Empordà, núm. 705 (12 d’abril de 1918), p. 2.  
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Com explicà el mateix Jordi Rubió els infants que anaren al centre entre 1918 i 

1920, l’any 1927 ja eren adolescents o adults que havien adquirit el gust per la lectura, 

cosa que féu que cada vegada es demanessin lectures de més nivell: 

 

«Cada año que transcurre, disminuye la distancia que media entre la cifra de los 

habitantes habituados a la biblioteca y la de los que no saben concurrir a ella. Como 

se hace observar en una de las Memorias publicadas en este ANUARIO, los niños de 

ayer ya son hoy adolescentes, y poco a poco nos acercamos al día en que la Biblioteca 

será una institución indispensable, no ya para una selección intelectual y solitaria, 

sino para todo el censo de la localidad. El aumento extraordinario registrado en los 

libros leídos a domicilio lo comprueba. Será suficiente poner de lado las cifras de 

libros pedidos en préstamo en los años 1924 y 1927»:814 

 

Tot plegat era la prova que els propòsits de la Mancomunitat no eren una utopia i 

que era possible culturitzar a la població, tan sols calia invertir-hi diners i esforços: Tan 

constante incremento demuestra que no es fruto de una fantasía optimista la fe en las 

posibilidades que en el orden de la cultura ofrecen nuestras poblaciones rurales. 815 

Les biblioteques, per tant, ajudaren a augmentar el nombre de lectures i el nivell 

d’instrucció dels individus que van freqüentar el centre i, per extensió, el de la societat a 

la qual pertanyien. I és que, encara que la majoria de lectors es dediquessin només a 

llegir novel·les romàntiques i d’aventures. Segons les conclusions que han extret 

sociòlegs i historiadors francesos, com, Jaques Leenharat, Pierre Bourdieu, Robert 

Darton o Roger Chartier la pràctica lectora, en si mateixa, pot ajudar a transformar la 

societat, ja que el fet de llegir, ni que sigui novel·les, fomenta la capacitat imaginativa 

de les persones i, per tant, el lliure pensament. Així mateix, està demostrat que la lectura 

ajuda a afrontar millor els canvis i a millorar la capacitat empàtica i de relació social 

entre persones.816 És més, segons aquests experts, la lectura de novel·les pot ajudar molt 

més a apoderar i a culturitzar a la societat en el seu conjunt que la lectura de llibres 

teòrics sobre nacionalisme, política o sociologia, ja que la informació que arriba a través 
                                                           
814 Jordi RUBIÓ, «Notas preliminares», Anuario de las Bibliotecas Populares 1927, Barcelona, Dirección 
téncia de Bibliotecas, Imprenta de la Casa Provincial de la Caridad, 1928, p.8. 
815 «Notas preliminares», Anuario de las Bibliotecas Populares. 1924-1925, Barcelona, Dirección 
Técnica de Bibliotecas. Diputación Provincial de Barcelona, 1925, p. 5-7. 
816 Jaques LEENHARDT i Pierre JÓZSA, «Lire la lecture. Essai de sociologie de la lecture», Bulletin des 
bibliothèques de France (BBF), núm. 3 (1983), p. 329-330. [En línia]: http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-
1983-03-0329-022, p. VII // Pierre BOURDIEU i Roger CHARTIER, «Debate: La lectura una pràctica 
cultural» a Roger CHARTIER (dir.) Prácticas de la lectura..., p. 201-221./ Robert DARTON, Las 
razones del libro. Futuro, pasado y presente, Madrid, Trama editorial, 2010. 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1983-03-0329-022
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1983-03-0329-022
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de l’exemple concret, de la imaginació i dels sentiments, és assimilada d’una manera 

molt més directa, que la informació teòrica, que ens arriba a través de la raó: 

 
«La lecture des romans est à la fois une occasion et un temps pédant lequel nous 

pouvons faire fonctionner notre imaginaire en toute liberté, et donc développer les 

compétences propres à ce plan de l’être ensemble social (…) La fonction imaginaire 

qui se développe particulièrement dans l’activité lectrice est essentielle à 

l’élaboration de la vie en société. C’est elle qui, par l’expérimentation qu’elle permet 

en toute impunité imaginaire, ouvre la voie à l’adaptation aux changements. 

L’exercice de l’imagination est la ressource dont nous avons besoin dans un monde en 

perpétuelle transformation.»817  

 

Altrament, si s’accepta la tesi plantejada per Roger Chartier que la lectura fou la 

principal forma de consumir cultura tant al segle XIX com a principis de segle XX, ja 

que aleshores no hi havia encara radio ni televisió, es pot afirmar que l’aparició de les 

biblioteques públiques de la Mancomunitat van suposar una autèntica revolució 

cultural.818 

Evidentment, és molt difícil demostrar mitjançant exemples concrets fins a quin 

punt les biblioteques van arribar a canviar la vida de les persones que les van freqüentar. 

No es pot saber quina quantitat de persones es van alfabetitzar gràcies a la presència de 

les biblioteques, ni si van millorar la seva comprensió lectora o el seu grau de 

coneixements culturals; ni si els continguts dels llibres que llegiren els van influir en la 

seva conducta o vida personal, ja que no s’han trobat autobiografies d’obrers o 

d’intel·lectuals que parlin, concretament, sobre aquestes qüestions. A més, tampoc no es 

va fer cap examen de nivell als lectors per poder tenir dades fiables que puguin 

corroborar cap d’aquests aspectes. No obstant això, existeixen alguns testimonis, 

recollits a la premsa i en el dietari de les bibliotecàries, que donen algunes pistes al 

respecte. 

Gràcies a la documentació emesa per les bibliotecàries s’ha pogut constatar que 

els centres de cultura oberts per la Mancomunitat de Catalunya van facilitar 

l’aprenentatge de la lectura entre els infants i que, a més, foren vertaderament útils per 

aconseguir el recolliment que requeria l’estudi. Pel que fa al primer aspecte, és clau 

                                                           
817 Ibid. 
818 Roger CHARTIER, Las revoluciones de la cultura escrita. Diálogos e intervenciones, Barcelona, 
Gedisa, 2000.  
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l’atestat que va deixar per escrit la bibliotecària de Sallent, Glòria Sancho, en la 

memòria de l’any 1926. Segons ella, el fet que hi hagués una biblioteca a la població va 

estimular als nens a llegir més aviat que en altres ciutats, ja que quan els més petits 

veien als seus amics o germans més grans emportar-se els contes a casa, ells també 

volien fer-ho. Fins i tot, s’havia trobat el cas d’infants que com que no podien emportar-

se llibres perquè encara no sabien llegir, havien promès que n’aprendrien per poder 

tornar a anar a la biblioteca: 
 

«Me he encontrado con niños que apenas saben silabear y naturalmente, al decirles 

que para inscribirse han de saber leer más, se quedan pensativos y como 

avergonzados, pero pronto reaccionan y me preguntan: ¿cuándo sepa leer me 

apuntará? [...] y se marchan con la promesa de que pronto volverán porque 

aprenderán a leer para poderse apuntar. Esta es la ventaja insospechada del 

préstamo de libros a los niños: que les sirve de estímulo para aprender a leer»819 

 

En aquest mateix sentit, la premsa local de Figueres va voler destacar que la 

biblioteca popular de la ciutat, havia estat clau per reduir l’analfabetisme infantil. En un 

article que es publicà a La Veu de l’Empordà, el 21 de maig de 1927, es van elogiar les 

altes estadístiques de lectura del centre i es va aprofitar per a remarcar que, gràcies a 

l’afició que tenien els nens a anar a la biblioteca, Figueres era una de les ciutats amb 

menys analfabetisme infantil de tot Catalunya: «Dels cent vint-i-quatre minyons 

d’aquesta localitat compresos en el reemplaç d’enguany, no va haver-n’hi ni un que fos 

analfabet. Escassíssimes poblacions poden vantar-se de presentar una estadística 

semblant, que honora en alt grau la nostra benvolguda Figueres.»820  

A més a més, Glòria Sancho, de Sallent, va destacar que, tant els mobles escollits, 

com la bona il·luminació i la netedat de les sales de lectura, propiciaren que la 

biblioteca fos un espai realment pràctic per anar-hi a llegir i a estudiar: 

 

 «Es curioso observar que la sección que en la sala de lectura ocupa el primer lugar, 

ocupe el cuarto en el préstamo. Parece que las obras de estudio habían de tener 

preferencia a llevárselas para estudiarlas en casa y no es así; estas prefieren 

consultarlas en el silencio y recogimiento de la biblioteca más propio para la 

                                                           
819Gloria SANCHO, «Biblioteca Popular de Sallent», Anuario de las Bibliotecas Populares. 1924-1925, 
Barcelona, Dirección Técnica de Bibliotecas. Diputación Provincial de Barcelona, 1925, p. 15. 
820 J.E. «Cultura ciutadana», La Veu de l’Empordà, núm. 118 (21 de maig de 1927), p. 2. 
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meditación, y para leer en casa, incluso en voz alta ante la familia reunida, prefieren 

llevarse obras de literatura y viajes. Por eso en el servicio de préstamo siempre ocupa 

el primer lugar la literatura y el segundo la historia.»821  

 

Així mateix, Mercè Farnés féu avinent que, anteriorment a la instal·lació de la 

biblioteca popular, a Canet era comú que les classes treballadores, després d’abandonar 

l’escola, no tornessin a tenir més oportunitats de practicar o ampliar els coneixements 

que havien obtingut. En canvi, amb el fàcil accés i sobretot la gratuïtat de les 

biblioteques es va facilitar l’aparició de nous lectors adults, sobretot de ficció.  

Endemés, molts adults, anaren a les biblioteques a llegir periòdics i revistes que, 

d’altra forma no haurien pogut consultar. Premsa de prestigi internacional com: 

Excelsior: journal illustré quotidiene, editat a París, d’ideologia liberal (1910-1940); Le 

journal de Genève;822 Chiffors (1907-1932), revista de moda, editada a París i en 

francès; Je sais tout: magazine encyclopédique illustré (1905-?), de divulgació 

científica, en francès; Larousse mensuel: revue encyclopédique (1907-1957), revista 

d’informació general editada a París i en francès; Vogue: Edition française (1916- fins a 

l’actualitat), etc. La rellevància que va tenir en moltes poblacions donar accés a aquest 

tipus de publicacions es pot constatar per la decepció que a molts usuaris els produí la 

prohibició d’algunes revistes, però sobretot, el veto que es va imposar a la premsa 

diària, de qualsevol tipus en època de la dictadura de Primo de Rivera. A Sallent fins i 

tot hi va haver una davallada de lectors en els primers mesos de 1925, quan es va fer 

efectiva la retirada d’aquesta secció. 823 

En definitiva, no es pot negar que les biblioteques populars de la Mancomunitat 

van contribuir de forma important a augmentar el nivell d’instrucció dels habitants de 

les ciutats en les quals es van instal·lar. De fet, l’historiador Jordi Casassas ja havia 

destacat en la seva obra La fàbrica de les idees que l’acció de la Mancomunitat de 

Catalunya va tenir molt a veure en l’augment de l’alfabetització dels catalans i les 

                                                           
821Glòria SANCHO, «Biblioteca Popular de Sallent», Anuario de las Bibliotecas Populares 1926, 
Barcelona, Dirección Técnica de Bibliotecas. Barcelona, Diputación Provincial de Barcelona, 1927, p. 17. 
822 Jordi LLOBET«La col·lecció com a discurs: una lectura de la secció de publicacions periòdiques de 
les biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya», Recerques, núm. 58-59 (2009), p. 59-74.  
823 Gloria SANCHO, «Biblioteca Popular de Sallent», Anuario de las Bibliotecas Populares. 1924-1925, 
Barcelona, Dirección Técnica de Bibliotecas. Diputación Provincial de Barcelona, 1925, p. 10. 
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catalanes. Segons dades donades per ell mateix, si l’any 1900 l’analfabetisme afectava 

un 53% del total de la població, el 1930 s’havia reduït al 21%.824  

 

 

10.2. Van contribuir a dinamitzar culturalment el territori? 

 

Les biblioteques van contribuir a augmentar el dinamisme cultural de les 

localitats on es van establir, arran dels cursos i les conferències que s’hi van organitzar. 

A més de les activitats que van dur-hi a terme els patronats locals, i que ja han estat 

comentades anteriorment, es van programar actes promocionats per l’Institut d’Estudis 

Generals, així com per l’Associació d’Ensenyança Catalana, que van aportar un tipus de 

coneixements a una població que, si no hagués estat per la biblioteca, possiblement no 

s’haurien arribat a plantejar. 

 D’aquesta forma, les biblioteques van aconseguir esdevenir centres culturals 

actius, dinàmics i respectats dins cada localitat. N’és una prova que els dirigents del 

Centre Autonomista de Dependents de Comerç i d’Indústria de Valls escollissin la sala 

de conferències d’aquell equipament per a realitzar-hi un curs de formació mercantil: 

«Per tal de donar-li més solemnitat i més eficàcia.»825 

Així mateix, la premsa de l’època també es va adonar de la millora cultural que 

es va produir en les localitats on es van establir les primeres biblioteques. El poble de 

Sallent, per exemple, fou destacat com un dels més avantatjats de Catalunya pel que feia 

a l’alfabetització. El 29 de juliol de 1926, Alberto del Castillo i Urrutia, amb el 

pseudònim de Gadir,826 va escriure un article a La Vanguardia titulat, «Un pueblo 

ejemplar: Sallent», en el qual va explicar que la majoria de sallentins assenyalaven amb 

el dit a les persones analfabetes «como vergonzantes», 827 cosa que no succeïa a la resta 

del territori. Seguidament, afirmà que la biblioteca popular oberta per la Mancomunitat 

a la ciutat, havia tingut un paper molt primordial a l’hora de transformar els hàbits 

                                                           
824 Jordi CASASSAS, La fàbrica de les idees. Política i cultura a la Catalunya del segle XX, Barcelona, 
Editorial Afers, 2009.  
825 «Centre Autonomista de dependents del comerç i la indústria de Valls», La Pàtria de Valls, 409 
(16/10/1919), p. 1.  
826 Alberto del Castillo i Yurrita (Oñati, Guipúscoa, 03/07/1899- Barcelona., 26/03/1976), filòsof, 
historiador i periodista. Entre 1920 i 1924 fou corresponsal a Itàlia i Alemanya per La Vanguardia. En 
tornar, continuà com a col·laborador del diari fins a l’any 1929. El 1933 fou nomenat catedràtic de la 
Universitat de Barcelona. En esclatar la Guerra Civil marxà a Italià, quan retornà a Espanya es va 
incorporar al bàndol nacional. El 1941 fou redactor del Diari de Barcelona.  
827 Gadir, «Un pueblo ejemplar: Sallent», La Vanguardia, núm.19.482 (29 de juliol de 1926), p. 11. 
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culturals dels seus habitants: «Sallent es un pueblo culto en extremo, pero su cultura no 

la ha adquirido por herencia, llovida del cielo, sino gracias al constante trabajo y a un 

ininterrumpido esfuerzo por parte de todos [...]. L’hermosa biblioteca, construida por 

la disuelta Mancomunidad, apenas si da al abasto a los lectores. [...] Sallent no ha 

regateado un céntimo cuando se ha tratado de cosas de cultura: ante este punto no hay 

blancos ni negros.»828 

Aquest augment del nivell cultural que es va assolir a Sallent, fins i tot va posar 

gelosos a alguns intel·lectuals de Manresa, si més no, els redactors de la revista 

Indústria i Comerç editada per la Cambra de Comerç d’aquella ciutat, expressaren que: 

«La veïna vila de Sallent té, amb la seva Biblioteca, un focus evident de cultura 

popularitzable, que no pot pas vantar-se de posseir Manresa amb tota sa empenta de 

Ciutat gran.»829 En aquest mateix sentit, l’any 1929, els mateixos intel·lectuals 

sallentins van valorar l’arribada de la biblioteca a la ciutat com una autèntica «revolució 

literària», de la qual havien de congratular-se.830 

De la mateixa manera que Sallent, la ciutat de Figueres fou destacada per la 

premsa general de Catalunya com un focus cultural destacable. El juny de 1923, Màrius 

Aguilar i Diana, del periòdic El Día Gráfico de Barcelona, li dedicà un article, on 

destacava l’Empordà com una de les terres més belles i cultes de Catalunya perquè: «en 

cada pueblo hay dos, cuatro, diez o doce hombres con los que se puede dialogar de 

cosas del espíritu, hablar con uno de Maurras o Sorel, con otro de pintura francesa, 

con otro de Dostoievski o Beethoven […] Figueras es uno de esos pueblos.»831 I, 

evidentment, la biblioteca popular de la Mancomunitat va tenir un paper rellevant en la 

difusió de tots aquests coneixements. 

En aquesta mateixa tònica, Valls fou comparada pels redactors del periòdic 

Tarragona amb la ciutat italiana de Florència pel seu gran dinamisme cultural: «[la 

biblioteca] permet pensar en Valls com en una llavor petita i humil d’una Florència 

nostra».832 Per contra, en aquest mateix rotatiu, es va denunciar que a la capital de la 

província, Tarragona, «falta ambiente cultural». I és que si a Tarragona existien algunes 

biblioteques, aquestes no eren pràctiques ni atractives per a la població: «Nos duele 

                                                           
828 Gadir, «Un pueblo ejemplar: Sallent», La Vanguardia, núm.19.482 (29 de juliol de 1926), p. 11. 
829 «La biblioteca popular de Sallent» Indústria i comerç ,núm. 3 (segon trimestre 1926), p. 4.  
830 Josep Mas i Estatutet, «Llibres i llegidors», L’Abella, núm. 15 (setembre 1929), p. 7. 
831 Màrius AGUILAR DIANA, «Ecos», El Dia Gráfico (juny 1923). Article reproduït a L’Empordà 
Federal, núm. 651 (30 de juny de 1923), p. 4. 
832 Manuel GALÈS, «Exposició bibliogràfica vallenca», Tarragona, núm. 1.051 (17 de febrer de 1924), p. 
2. 



312 
 

decirlo, pero des de hace bastantes años los medios de instruirse son poco más que 

nulos en Tarragona. Hay, como hemos dichos pocas facilidades y falta estímulo.»833  

Més endavant, Cèsar Martinell, publicà un article a la premsa de la ciutat per a 

recordar que la seva localitat era en l’àmbit de cultura un model a seguir per a la resta de 

ciutats de Catalunya, com es pot comprovar en el document que segueix:  
 

 

Img. 14. Fragment d’un article que presenta la ciutat de Valls com un nucli 

cultural important 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Cèsar MARTINELL, «Carta oberta als Amics de l’Art i la Història locals», 

Crònica de Valls, núm. 1004 (11 d’octubre de 1924), p. 1 

 

Així doncs, les poblacions que van poder gaudir d’una biblioteca van distingir-se 

de la resta de poblacions de Catalunya, pel fet que conformaren petits nuclis culturals. 

Ho resumeix molt bé aquest article que es publicà a Camprodon, l’any 1927:  

 

«A part de Barcelona hi ha ciutats que mereixen figurar en el llibre d’or de les viles 

cultes. Hi ha viles on un o dos, vuit o deu homes s’han imposat la missió de fer llegir i 

llur tasca feixuga i penosa ha reeixit, hi ha viles a Catalunya com Olot, Figueres, com 

Sallent, viles com Canet de Mar i Borges Blanques on les biblioteques recullen 

centenars d’estudiosos i escampen milers de llibres [...]. Mes al costat d’aquestes 

poblacions que tenen nombrosos nuclis d’estudiosos n’hi ha d’altres, moltíssimes 

d’altres que no tenen biblioteques, no sabem si és perquè no hi ha llegidors o bé que 
                                                           
833 F. «Falta ambiente cultural», Tarragona, núm. 1.057 (23 de febrer de 1924), p. 1.  
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aquests no hi són perquè no hi ha biblioteques. Entre aquestes viles, conta també la 

nostra [Camprodon]. Aquí no es llegeix, no es fa cultura.»834 

 

En poques paraules, gràcies a l’augment de llibres i de lectures que es va 

realitzar amb l’arribada de les biblioteques populars, ciutats com Canet de Mar, 

Figueres, Olot, Valls i Sallent van aconseguir augmentar el nivell cultural de gran part 

de la població. Així mateix, es van convertir en un focus de cultura respectat i admirat 

per la resta del territori català. En canvi, altres ciutats com Ripoll o Camprodon que es 

van quedar sense biblioteca van començar a quedar enrere en la cursa per a posicionar-

se com a «segones ciutats» de Catalunya. En aquest sentit, per tant, es van complir les 

prediccions d’Eugeni d’Ors, el qual plantejà l’any 1917 que: las localidades que por sus 

merecimientos hayan conseguido una [biblioteca] constituirán el día de mañana la 

aristocracia de las poblaciones catalanas».835  

 

 

10.3. El concepte de xarxa i la nova política catalanista 

 
«Perquè una nació pugui esdevenir subjecte actiu de llibertats [...] cal, 

indispensablement, que tingui consciència de personalitat pròpia.»836  

 

Antoni Rovira i Virgili, 1932. 

 

Albert Balcells, Enric Pujol i Jordi Sabaté ja van assenyalar que la política 

cultural de la Mancomunitat va tenir un paper clau en el procés de conscienciació 

nacional: «Les polítiques que va emprendre aquest organisme foren un factor de 

cohesió extraordinari, ja que proveïren, per primer cop en un segle, a la societat 

catalana d’institucions culturals autòctones i d’alta volada; i perquè externament, 

possibilitaren el reconeixement acadèmic internacional no tan sols d’una cultura, sinó 

de tota una comunitat científica organitzada». 837 

Just acabada la Gran Guerra europea, en la qual les petites nacionalitats s’anaren 

constituint com a estats, les biblioteques populars catalanes, ajudaren a consolidar la 

                                                           
834 S. A. R., «L’afició als llibres», El muntanyenc, núm. 8 (13 de novembre de 1927), p. 4.  
835 «Colocación de una primera piedra», La Vanguardia, núm. 16.150 (30 d’octubre de 1917), p. 13.  
836 Antoni Rovira i Virgili, «El principi de les nacionalitats», Barcelona, 1932.  
837Albert BALCELLS, Enric PUJOL i Jordi SABATÉ, La Mancomunitat de Catalunya... , p. 433-434. 
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idea que la Mancomunitat tenia la capacitat de crear estructures d’estat sòlides, vàlides i 

solvents. Les biblioteques van esdevenir, per tant, un símbol del bon funcionament de 

l’administració descentralitzada. Foren una prova de les bondats que pels catalans podia 

contribuir assolir l’autogovern, igual que ho seria també per a la resta de regions de 

l’Estat que anhelaven la descentralització.  

Josep Puig i Cadafalch en un discurs que pronuncià, el 19 de desembre de 1917, 

a Santiago de Compostel·la, posà la Xarxa de Biblioteques Populars com a exemple 

dels bons resultats de l’administració conjunta de les quatre diputacions catalanes: «Lo 

que hemos conseguido con un poco de libertad a la iniciativa propia [...] nos permitió 

iniciar la labor que acabáis de ver, el día en que gocemos de una mayor autonomía más 

grande y fructífera será la obra. Mirad con serenidad nuestra labor y pensad que 

nosotros aspiramos a crear regiones que formen la España del porvenir que se 

imponga por su grandeza.»838  

Les biblioteques populars compliren, per tant, una labor imprescindible dins el 

territori català: demostrar a la població que l’acció dels partits nacional catalans des de 

la presidència de la Mancomunitat de Catalunya era més eficaç que la del govern 

central. D’una banda, perquè amb les seves polítiques estaven contribuint a regenerar i 

modernitzar la política i, per tant, a fer-la més participativa i democràtica (deixant de 

banda personalismes que tants greuges causaven) i, de l’altra, perquè estaven 

redistribuint les riqueses fins aleshores concentrades a Barcelona a la resta del territori. 

Pel que fa a la primera qüestió, no es pot negar que el bastiment de les 

biblioteques populars arreu del territori va contribuir a confirmar que la Lliga 

Regionalista era representant d’una «nova política», ja que com a mínim complia amb 

les seves promeses electorals.  

L’obertura de les primeres biblioteques va fer guanyar credibilitat a la formació 

regionalista i, en general, a la causa catalanista i a la tasca de la Mancomunitat de 

Catalunya. Miquel Guinart i Castella,839 diputat per E.R.C al Parlament de Catalunya 

durant la II República, va relatar en les seves memòries de vida l’orgull que sentí en 

veure complertes les institucions que Enric Prat de la Riba havia fet en el seu programa:  

 

                                                           
838 Josep PUIG I CADAFALCH, Eco de Santiago, núm. 9.873 (19 de desembre de 1917), p. 2.  
839 Miquel Guinart i Castellà (Barcelona, 1895 – Montpeller, 1987) Periodista i polític català de la 
U.F.N.R i, posteriorment, d’E.R.C. Era fill d’una familia obrera de Sant Martí de Provençals. Formà part 
de la U.F.N.R i del C.A.D.C.I, el 1931 fou elegit diputat al parlament de Catalunya per E.R.C.  
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«Vaig viure el clima de la Mancomunitat amb una gran expectació i una confiança 

absoluta en el seu president. De bell antuvi, Prat de la Riba ja ens havia propagat 

l’existència de la Nacionalitat Catalana. Després a l’empara de la Mancomunitat 

foren creats successivament, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, 

l’Escola del Treball [...] i tantes altres institucions que ens enorgullien patriòticament, 

que jo tenia la sensació que el meu esperit s’havia dreçat en un altar al «seny 

ordenador de Catalunya»840 

 

Segons explica Guinart, que tenia 19 anys l’any 1914, tota aquella obra de 

govern el feia sentir «orgullós de ser català».841 Així doncs, no es pot negar que la 

constitució d’institucions com les biblioteques, fou motiu d’orgull i d’afermament de la 

personalitat catalana. 

Així doncs, les biblioteques com a element palpable que una nova forma de fer 

política era possible va servir per a nacionalitzar la població. De fet, segons ha apuntat 

en diverses investigacions Rafaelle Romanelli, el sistema representatiu i jo afegiria 

administratiu, d’un govern, pot arribar a desenvolupar un paper essencial, no sols en la 

definició de les diferents identitats polítiques, sinó també en la unificació nacional, i 

aquest fou precisament el cas del sistema de biblioteques català.842 

Tocant al segon aspecte que havia mencionat Puig i Cadafalch, el de la cohesió 

territorial, es pot confirmar que les biblioteques van contribuir a generar aquest 

sentiment, per exemple, arran del discurs que pronuncià Pere Lloret i Ordeix,843 diputat 

republicà catalanista de l’Assemblea de la Mancomunitat per Tarragona, que explicà 

molt bé els beneficis que la nova institució va comportar al conjunt del territori, en un 

discurs realitzat el 3 de maig de 1922 al Teatre Principal de Tarragona: 

 
«I Valls i Vendrell ja tenen llurs biblioteques i mireu arreu que trobareu obra 

cultural de la Mancomunitat. [...] Com s’ha aconseguit aquest resultat? Per 

                                                           
840 Miquel GUINART, Memòries d’un militant catalanista, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1988, p, 19.  
841 Ibid.  
842 Rafaelle ROMANELLI, «Sistemas electorales y estructures sociales. El siglo XIX europeo» a 
Salvador FORNER (Coord.). Democracia, elecciones y modernización en Europa. Siglos XIX i XX, 
Madrid, Cátedra, 1997, pp. 23-46. 
843 Pere Lloret i Ordeix (Tarragona, 1877 – Barcelona, 1967) advocat i polític de la U.F.N.R i, 
posteriorment, d’Acció Catalana i Acció Catalana Republicana. Va ser diputat provincial pel districte de 
Falset-Gandesa l’any 1913. Entre 1917 i 1919 fou president de la Diputació de Tarragona. I entre 1921 i 
1923 va ser membre del Consell Permanent de la Mancomunitat. resistí a col·laborar amb la Dictadura de 
Primo de Rivera i així ho va fer constar en una carta dirigida a Josep Puig i Cadafalch. Amb l’adveniment 
de la II República fou elegit alcalde de Tarragona (1931-1924).  
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miracle de la llei? No, sinó administrant bé i honradament, i esborrant les 

divisions tant oficials com artificials que esquarteraven el nostre territori, fent 

una sola de Catalunya. Abans clamàvem contra la Barcelona centralista, doncs 

hem d’ésser francs, no sabíem el que ens dèiem.»844 

 

En aquest discurs Lloret confessà que si bé anteriorment havia estat molt crític amb els 

regionalistes per por que actuessin només pels interessos del centralisme barceloní, els 

resultats de la instauració de la Mancomunitat de Catalunya el van fer canviar de parer. 

Lloret va fer un repàs de la inversió que havia realitzat la Diputació de Tarragona abans 

de 1914 i del pressupost que s’hi havia invertit des que les quatre províncies s’havien 

unificat. El resultat era clar, la unió territorial els beneficiava, ja que la riquesa i la 

modernitat que, fins aleshores, s’havien concentrat a Barcelona, es van redistribuir per 

tot el territori. Aleshores Lloret es va adonar de la importància de defensar la unitat 

territorial catalana, i en conseqüència de la importància de la Xarxa de Biblioteques, del 

catalanisme i de la Mancomunitat.  

De la mateixa manera que Lloret, ben aviat, la majoria dels ciutadans es van 

adonar dels beneficis que els comportava formar part de la Mancomunitat Catalana; ja 

que els serveis culturals, socials i de comunicació que va permetre el nou ens 

administratiu en poblacions de les províncies de Lleida, Girona i Tarragona, difícilment 

haurien estat viables econòmicament, sense la col·laboració de Barcelona.  

Així mateix les biblioteques també van ajudar a generar més vincles entre ciutats 

que fins aleshores n’havien tingut.845 I, precisament, com ha demostrat Jordi Casassas 

en les seves investigacions els vincles entre localitats, així com l’existència d’un 

dinamisme local important fou fonamental per la institucionalització i nacionalització 

catalana del territori. 846 

 

 

 

 

                                                           
844 «A Tarragona. Conferència dels consellers Pere Lloret i Anselm Guasch al Teatre principal de 
Tarragona», La Veu de Catalunya, 8147 (3 de maig de 1922), p. 5. 
845 La revista Vida Olotina, per exemple, es féu ressò de la col·locació de la primera pedra de Canet de 
Mar i de Valls: «Data memorable», Vida Olotina, núm. LX, (27 d’octubre de 1916), p. 1-2. «Notes 
polítiques», Vida Olotina, XCVI (06/07/1917), p. 6 / I també de la inauguració de la biblioteca popular de 
Valls «La primera biblioteca», Vida Olotina, núm. CXL (20 de juny de 1918), p.1-2.  
846 Jordi CASASSAS, La fàbrica de les idees. Política i cultura a la Catalunya del segle XX. Catarroja, 
Afers, 2009. 
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10.4. Símbols, cerimònies i discursos polítics entorn de les biblioteques 

 

Els símbols que van envoltar les biblioteques van ajudar a difondre la cultura 

catalana i, per tant, també el sentiment de catalanitat. Com s’ha vist en els primers 

capítols d’aquesta investigació, ja abans de l’obertura de les biblioteques, els dirigents 

de la Mancomunitat de Catalunya es van encarregar d’envoltar el projecte dels valors 

més representatius del noucentisme: sobrietat, elegància, distinció, eficàcia i seny. Ho 

feren mitjançant la celebració dels actes de col·locació de la primera pedra de cadascun 

dels centres i de la seva inauguració. 

 L’anàlisi de la posada en escena que es féu en aquestes cerimònies és molt 

important, ja que els historiadors més destacats del continent europeu, com George 

Mosse,847 Eric Hobsbawm848 o Antony D. Smith,849 han destacat en múltiples ocasions, 

la rellevància d’aquest tipus de rituals, a l’hora de difondre una identitat nacional. A 

més, darrerament, historiadors com Tim Edensor o Michael Skey,850 dedicats a l’estudi 

de les representacions nacionals en la vida quotidiana, han tornat a reflexionar sobre el 

tema, incidint en la rellevància que aquest tipus d’actes van tenir en la vida diària de 

molts individus. Edensor, concretament, ha afirmat que aquest tipus de cerimònies 

continuen essent, encara actualment, les representacions més clares pels historiadors a 

l’hora d’identificar els símbols i els mecanismes pels quals les classes dirigents van 

aconseguir imposar una nova identitat i/o legitimar una determinada ideologia: «Still the 

most obvious and recognisable ways in which national identity is performed are at 

those national(ist) ceremonies. [...] Such ceremonies are played out to legitimate the 

power, historical grandeur [...] of the nation-state.» 851  

Així doncs, per a saber quins foren els símbols que van ajudar la Lliga 

Regionalista a nacionalitzar la població cal recordar i, aprofundir una mica més, en els 

detalls dels actes que es van celebrar al voltant de l’obertura de les biblioteques 

populars. Per començar, és necessari assenyalar que tant Eugeni d’Ors com Enric Prat 

                                                           
847 George MOSSE, The Nationalization of the Masses: Political Symbolism and Mass Movements in 
Germany from the Napoleonic Wars through the Third Reich, Nova York, Howard Fertig, 1975. 
848 Eric HOBSBAWM (ed.), L’invent de la tradició, Vic, Eumo, 1989.  
849 Antony B. SMITH, «The rites of nations: elites, masses, and the re-enactment of the national past», a 
Rachel Tsang and Eric Taylor Woods (ed.), The cultural politics of nationalism and nation-building, 
Nova York, Rouledge, 2014.  
850 Michael SKEY, National Belonging and Everyday Life. The Significance of Nationhood in an 
Uncertain World, Basingstoke: Palagrave, 2011. / Tim EDENSOR, National Identity, Popular Culture 
and Everyday Life, Oxord, Berg, 2002. 
851 Tim Edensor, National Identity, Popular… p. 73-74. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Napoleonic_Wars
https://en.wikipedia.org/wiki/Third_Reich
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de la Riba eren plenament conscients que aquell tipus d’actes simbòlics els podien 

servir per a fer quallar el sentiment catalanista entre la societat. I, per aquest motiu, 

l’any 1916, van crear una plaça de «Cap Cerimonial» de la Mancomunitat de Catalunya, 

per tal de controlar i cuidar, al màxim, el protocol i símbols que havien d’estar presents 

en els actes públics patrocinats pel govern català. Aquest nou càrrec fou ocupat per 

Antonio Utrillo i Viadera, pintor, artista i decorador d’interiors.852 

En el cas de les festes de col·locació de la primera pedra i d’inauguració de les 

biblioteques populars, Utrillo, s’encarregà de dissenyar i dirigir tots els detalls de 

cadascuna de les celebracions. A més, fou qui s’ocupà de convidar a les autoritats 

pertinents i als mitjans de comunicació, tant locals com regionals, perquè es fes la 

màxima difusió dels esdeveniments.  

Totes les cerimònies organitzades pel cap de protocol de la Mancomunitat foren, 

volgudament, idèntiques, donant d’aquesta forma, sensació d’unitat i cohesió. Així 

doncs, l’acte de col·locació de la primera pedra de la biblioteca de Valls, el primer que 

es va dur a terme el 23 d’octubre de 1916, fou exactament igual que els que van tenir 

lloc, posteriorment, a Olot, Sallent, Figueres, Canet de Mar, El Vendrell, Les Borges 

Blanques i Pineda.853 L’escenografia fou la següent: en primer lloc, es realitzava una 

«processó cívica» des de l’Estació o des de la casa de la vila fins als terrenys on havia 

de construir-se la biblioteca. En aquesta cercavila, que anava acompanyada d’una banda 

de música, hi desfilaren, en cadascuna de les ciutats i per estricte ordre, les principals 

autoritats de la Mancomunitat de Catalunya, seguides de l’alcalde i els regidors de cada 

municipi, i els representants de les entitats i associacions locals amb els seus estàndards. 

Al final de tot hi anaren els nens i nenes de les escoles nacionals, acompanyats dels seus 

professors. En arribar al lloc acordat, les autoritats es van situar en una mena de 

«tribuna», i des d’allà pronunciaren, també per rigorós ordre, els seus discursos, 

carregats de contingut polític. Finalment, per acabar la cerimònia un reverend beneïa la 

                                                           
852 Antonio Utrillo i Viadella (Barcelona, 1867- Barcelona 1944). Pintor, cartellista i dibuixant format a la 
Llotja de Barcelona i, posteriorment, a Paris (1886) on treballa als tallers dels pintors Coutois i Colin. Fou 
cofundador i formà part de la primera junta directiva del Cercle Artístic de Sant Lluc (1893), i treballà 
com a dibuixant de diversos periòdics i, també com a decorador d’interiors. El 1898 va formar part de la 
junta permanent de la Unió Catalanista. Entre 1908 i 1916 va residir a Buenos Aires, Argentina, on va 
seguir la seva carrera artística. En tornar a Catalunya, Enric Prat de la Riba li va concedí la plaça de cap 
de cerimonial de la Mancomunitat de Catalunya, càrrec que ocupà fins 1926.  
853 Dates de col·locació de les primeres pedres: Valls (23 d’octubre de 1916), Olot (31 de març de 1917), 
Canet (2 de juliol de 1917), Vendrell (26 de juliol de 1917), Pineda (29 d’octubre de 1917),Figueres ( 22 
de desembre de 1918), (Sallent, posteriorment al febrero de 1917, momento en què van ser concedies les 
obres).  



319 
 

pedra, que en alguns casos duia gravat l’escut de Catalunya i/o el de la localitat, i 

aquesta era enterrada, juntament amb algunes monedes i periòdics del dia.  

La politització i la monopolització, que la Lliga Regionalista féu d’aquests actes 

fou enorme. En són una mostra les paraules que va pronunciar Joan Ragué, diputat 

provincial de la Mancomunitat, en l’acte de col·locació de la primera pedra de la 

biblioteca popular de Canet de Mar: «Celebrem amb joia la col·locació de la primera 

pedra d’aquest Casal de Cultura de Canet, fent vots per a què l’acció nobilíssima del 

seu municipi serveixi d’exemple i estimuli als demés pobles del districte, a tots els 

pobles de Catalunya per apressar la total reconstrucció de la nostra nacionalitat.»854 

En un sentit semblant, Eugeni d’Ors, també va pronunciar unes paraules plenes 

de contingut a l’acte que es celebrà a Valls: 

 

«Recordo que algun benvolent escèptic deia. Per Catalunya, voleu predicar una nova 

paraula? Perdeu el temps i fins les pedres es giraran contra vosaltres. Millor que 

s’alcin, perquè és aquest el necessari camí per fer-vos senyors de les pedres. Aquí n’hi 

ha una que ha cisellat la mà de l’artista. Un cop soterrada, no s’estarà quieta com la 

pedra que es llença al caure a terra, sinó que es sentiran els cops i els batecs com de 

l’infant que ha de néixer [...]. La veig plena d’avenir, com un començ d’una era nova, 

en la que naixeran el museu de les arts belles i de la indústria, i les Escoles de 

Comerç que la Mancomunitat pensa crear, i tornaran les generacions que se n’anaren 

de Valls, per manca de vida: vindrà ara tota la renaixença d’un poble. El seu alè és 

l’esperit viu de la raça [...] En cinquanta anys amb la vostra fortalesa i l’empenta 

cultural de la Mancomunitat, tot Catalunya estarà canviada. [sic.]»855 

   

Així doncs, i tenint en compte que els discursos que en cada cas va pronunciar 

Eugeni d’Ors anaren en la mateixa línia, es pot afirmar que la construcció i l’obertura de 

les biblioteques populars foren petits mítings polítics encoberts, que es van emprar per a 

difondre el discurs de catalanització, moralitat i ciutadania de la Lliga Regionalista 

arreu del territori català.  

 En les inauguracions de cadascuna de les biblioteques també es van seguir un 

protocol semblant.856 Ara bé, Utrillo, juntament amb d’Ors i els mateixos alcaldes de 

                                                           
854 Joan RAGUÉ, «Fent Pàtria», Vida Nova, núm. 72 (30 de juny de 1917), p. 3. 
855 «Biblioteca», Crònica de Valls, núm 596 (28 d’octubre de 1916), p. 2. 
856 «Sallent», La Publicidad, núm. 14.199 (14 d’octubre de 1918), p. 6; «Lèrida, inauguración de la 
Biblioteca Popular de las Borjas Blancas», La Vanguardia, núm.16.546 (2 de desembre de 1918), p. 10, 
«Inauguración de la primera biblioteca popular de Catalunya», La Publicidad, núm. 14.037 (24 de juny de 
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cadascun dels consistoris, van decidir introduir-hi nous elements. En primer lloc, a 

Valls, Sallent i Figueres s’aprofità el mateix dia per a canviar el nom del carrer que 

ocuparia la biblioteca. A Figueres i a Valls la via on es va construir el centre va passar a 

dur el nom d’Enric Prat de la Riba, mentre que a Sallent s’anomenaria: Passeig de la 

Mancomunitat, en reconeixement a l’esforç que feren tant el govern català com el seu 

primer president.857  

Aquest tipus de polítiques simbòliques, com han estudiat Pierre Nora, Michel de 

Certeau o Stéphane Michonneau, van servir per a normalitzar i donar prestigi a 

determinades personalitats i ideologies.858 La tria que va fer Víctor Balaguer dels noms 

del barri de l’Eixample, per exemple, segons Michonneau va servir per a forjar 

referències comunes del passat català.859 Per això, i d’una manera semblant, es pot 

afirmar que el canvi de nom dels carrers on es van edificar les biblioteques va servir a la 

Mancomunitat de Catalunya no per a recordar el passat, però sí per establir quins havien 

de ser els referents històrics del futur.  

Al cap i a la fi, els regionalistes s’estaven apropiant de l’espai públic per tal de 

legitimar la seva política i difondre la seva ideologia catalanista conservadora. Un 

objectiu que, en gran, part fou complert, ja que els primers estudis que es van realitzar 

sobre la història de la Mancomunitat van atribuir tot el mèrit de la creació de la Xarxa 

de Biblioteques Populars gairebé íntegrament a Enric Prat de la Riba, sense tenir gaire 

en compte la resta dels personatges implicats.860  

Finalment, cal destacar la rellevància que es va donar, en tots els actes, a la 

senyera, que fou enarborada al capdamunt dels nous equipaments culturals. A la 

inauguració de Canet de Mar, Eugeni d’Ors expressà: «Aquest edifici serà coronat per 

una bandera que és testimoni dels nostres anhels i les nostres esperances. Coronarem 

l’edifici amb una bandera. Que els pescadors al venir de mar endins, que els terrassans 

en tornar de les treballades, que tothom que vingui de lluny vegi primer que tota altra 

cosa el símbol de la pàtria. [sic.]»861 

                                                                                                                                                                          
1918), p. 5. / Francesc Montanyà Santamaria, «La primera biblioteca del poble», La Veu de Catalunya, 
núm. 6.868 (24 de juny 1918), p. 8; «Gerona», La Publicidad, núm. 14.178 (23 de setembre de 1918), p. 
6; «Inauguració de la Biblioteca Popular d’Olot», La Veu de Catalunya, núm.7.004 (23 de setembre de 
1918), p. 2. 
857 «Biblioteca», Pàtria, núm. 330 (27 d’abril de 1918), p. 2. 
858 Pierre NORA (dir.). Les lieux de mémoire. La Nation (3 vol.), París, Gallimard, 1987; Michel de 
CERTEAU, La invención de lo cotidiano. Artes de hacer, Mèxic, Universidad Iberoamericana, 1996.  
859 Stéphane MICHONNEAU, Barcelona, memòria i identitats: Monuments commemoracions i mites. 
Vic, Eumo, 2002.  
860 Joaquim CAMPS D’ARBOIX, La Mancomunitat de Catalunya, Barcelona, Brugera, 1968. 
861 «Primera pedra a Canet», La Veu de Catalunya,… p. 2.  

https://es.wikipedia.org/wiki/1987


321 
 

El fet de col·locar la bandera catalana presidint la biblioteca era un fet gairebé 

revolucionari, ja que en la majoria de localitats catalanes hi havia poca presència de 

senyeres, com a mínim en les institucions oficials. A Canet, tan sols n’hi havia una al 

balcó de l’ajuntament (que tot just havia estat col·locada el 16 de maig de 1914) i al 

costat de l’espanyola. En canvi, a la biblioteca la bandera catalana onejaria sola, com a 

principal i únic símbol imperant. Per això, gairebé tots els periòdics van voler remarcar 

la rellevància d’aquest fet.862  

A Figueres, concretament, els redactors de l’Empordà Federal expressaren: 

«Aquella bandera de la pàtria no pot ni deu ésser una bandera més qualsevulla, ella ha 

de significar un aplec de voluntats i esforços i ha de ésser un símbol per a nosaltres 

figuerencs [...], la bandera serà símbol vivent de la catalanitat i de ciutadania, anhel de 

cultura i de bellesa, far que ens guiarà en el mar revolt de les lluites pàtries, penyora de 

tradició i guia de progrés». [sic.] 863 

Malauradament no he trobat cap testimoni personal que expliqui les sensacions 

que va tenir ni com el va influir el fet d’acudir a aquest tipus d’acte, però sí que hi ha 

altres fonts que en poden donar una idea. Pel que es pot deduir de les fotografies que es 

conserven d’aquestes diades, així com per les dades que en va donar la premsa, la 

majoria de poblacions va viure les cerimònies de forma alegre i entusiàstica. (vegeu-les 

a l’apèndix) A Olot, el consistori va destinar 1.000 pessetes a cobrir les despeses de 

l’acte inaugural del centre. A Valls: «el pueblo en masa podría decirse que presenció el 

paso [...] estrujándose materialmente para poder presenciar de cerca la colocación de 

la primera piedra.»864 A Canet: «l’estació era plena de gent que esperava als 

expedicionaris de Barcelona.»865 Així mateix, l’alcalde de Canet, Salvador Busquets, 

remarcà que el que anaven a fer no es tractava sols de la construcció d’un nou 

equipament cultural, sinó també «un fonament de regeneració» per a la ciutat.866 

Anant encara més lluny, a Figueres, la premsa afí a la U.F.N.R. va concloure que 

la construcció de la biblioteca era un pas molt important per tal d’aconseguir més 

autonomia per a Catalunya: «Després de la primera pedra, vindrà la segona i vindrà 

                                                           
862 Dietari del Dr. Maria Serra Font: Canet de Mar, 1880-1926, Canet de Mar, Ajuntament de Canet de 
Mar, 2006, p. 80. 
863 «Una bandera per la biblioteca», Empordà Federal, núm. 594 (10 de juny de 1922), p.2 
864 «Colocación de primera piedra», La Vanguardia…, p. 5. 
865 «Pimera pedra a Canet», La Veu de Catalunya, núm. 6.528 (2 de juliol de 1917), p. 2.  
866 Ibid.  
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finalment la darrera, i en coronarem l’esforç amb les quatre flames de la bandera de 

Catalunya, la nostra Pàtria alliberada. Heu’s-aquí el símbol esdevingut realitat»867  

L’èxit assolit per totes aquestes cerimònies fou tal que fins i tot se’n va voler 

deixar constància a les actes del Consell Permanent de la Mancomunitat. Josep Mestres, 

diputat de la Mancomunitat pel districte de Valls‒Montblanc, en la reunió del Consell 

Permanent del 26 d’octubre de 1916, va donar compte de la celebració de la col·locació 

de la primera pedra de la biblioteca de Valls i de les comunicacions afectuoses dirigides 

amb tal motiu al Consell de la Mancomunitat per les autoritats i corporacions locals: 

«fent-se constar en acta la satisfacció per tals demostracions que confirmen la 

irradiació popular de la Mancomunitat». 868 Aquest tipus d’expressions es repetiren 

també, de forma freqüent, a mesura que la resta de poblacions van anar inaugurant els 

seus centres.  

Un cop oberts els centres, van contribuir a dotar de simbolisme les biblioteques 

les festivitats que s’hi van celebrar. Eugeni d’Ors va fixar unes dates determinades, 

sense tenir gaire en compte els gustos locals o les festes més populars de la regió. Així, 

per exemple, es van obviar les festivitats de l’1 de maig (dia internacional dels 

treballadors), l’aniversari de l’inici de la revolució francesa (festivitat celebrada en la 

majoria d’ateneus obrers i republicans) o la del Carnestoltes (una de les festivitats més 

populars del calendari), però en canvi es va obligar a posar la senyera a mig pal el dia 

onze de setembre, per a commemorar els fets de 1714, i a tancar la biblioteca els dies de 

Sant Jordi, patró de Catalunya, de Sant Eugeni,869 que es va convertir en el patró de les 

bibliotecàries; i l’1 d’agost, per commemorar la mort d’Enric Prat de la Riba.870  

Aquestes diades imposades per d’Ors, o bé no existien o bé feia molt poc temps 

que es celebraven. Com han demostrat els historiadors Pere Anguera i David Martínez 

Fiol la celebració de l’onze de setembre, per exemple, no va començar a ritualitzar-se 

fins a l’any 1905, i la diada de Sant Jordi, no es comença a considerar una festa nacional 

catalana fins al 1910.871  

                                                           
867 L’Oferent (pseudònim) «La nostra biblioteca», L’Alt Empordà, núm. 90 (21 de desembre 1918), p. 2. // 
Una descripció més detallada de l’acte de col·locació de la primera pedra de la Biblioteca de Figueres es 
pot consultar a: «Primera pedra de la Biblioteca Popular de Figueres», Quaderns d'Estudi, Any IV, Vol. I, 
núm. 4 (gener 1919), p. 316-17. 
868 AGDB. Llibre d’Actes del Consell Permanent de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1924), Sessió 
del 26 d’octubre de 1916. 
869 Sobre la festivitat de Sant Eugeni vegeu:  Assumpció ESTIVILL, L’Escola de Bibliotecàries…, p.157. 
870 La Crònica de Valls, núm. 688 (3 d’agost de 1918), p. 2. 
871 Pere ANGUERA, L’onze de setembre: historia de la diada (1886-1938), Barcelona, Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2008. / David MARTÍNEZ FIOL «Creadores de mitos. El onze de setembre de 
1714 en la cultura política del Catalanismo (1833-1939)», Manuscrits, núm. 15 (1997), p. 341-361.  
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Així doncs, si d’Ors va escollir aquestes dates concretes, no fou perquè fossin 

diades arrelades al territori, sinó perquè considerava que amb elles podia incrementar la 

cohesió social entorn del sentiment nacional català i, a la vegada, incentivar la formació 

d’un nou imaginari col·lectiu basat en un passat i unes tradicions comunes.  

No obstant això, no tota la societat es va sentir interpel·lada ni identificada amb 

aquelles festes, com tampoc no ho féu amb les cerimònies d’inauguració, ni amb els 

discursos polítics farcits de continguts nacionalistes i conservadors. Els redactors de El 

Poble Català, van assenyalar: «estem convençuts que es fa més obra positiva amb 

l’establiment d’una biblioteca que amb la munió de discursos plens d’eloqüència, a la 

vegada que buidor científica».872 Per tant, compartiren la utilitat de promoure 

biblioteques populars, però no la instrumentalització i la monopolització ideològica que 

n’estava fent la Lliga Regionalista.  

De la mateixa manera, els republicans nacionalistes de Figueres es van voler 

desvincular del simbolisme que els regionalistes van voler donar al centre i van intentar 

establir nous referents com els figures de Joan Maragall o de Pep Ventura, al primer li 

van dedicar diverses conferències i en honor al segon es va crear un fons especial dins la 

biblioteca. A més, el president del Patronat, Josep Puig Pujades va proposar que 

s’esculpissin els seus bustos a la façana de la biblioteca.  

 

 

10.5. El paper de les bibliotecàries i les conferències sobre història i llengua 

catalana 

 

Les bibliotecàries van tenir un paper fonamental en la difusió de la nacionalitat i 

la cultura catalana, ja que van ser educades en els valors noucentistes i catalanistes. 

Olga Kirchner, directora de la biblioteca de Figueres, explicà molt bé quina era per a 

ella la missió de les biblioteques: 

 
«El fonament de la Biblioteca Popular és molt més grandiós; és el mateix sobre el 

qual estan edificats tots els temples cristians. El fonament del temple està constituït 

per les paraules evangèliques: «Sempre que alguns de vosaltres es reuneixin en nom 

meu, jo restaré amb ells» Aquestes divines paraules també les fa seves la pàtria i per 

                                                           
872 «Des de Canet de Mar. Col·locació de la primera pedra d’una biblioteca popular», El Poble Català, 
núm. 4.454 (4 de juliol de 1917), p. 1.  
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això institueix com a paral·lel el temple, les biblioteques populars, és a dir, per a que 

s’hi reuneixin en el seu nom sagrat.»873 

  

Així mateix, Maria Roca, auxiliar de Canet de Mar, que deixà clar que les 

bibliotecàries, en cas d’haver de recomanar una obra, sempre procuraven «fer pàtria»: 

«sobretot, en la literatura senyalant les produccions literàries dels nostres escriptors i 

poetes, perquè vegi el nostre poble que som fecunds i rics, en autors de vertadera nota i 

s’aficioni, a la nostra llengua, assimilant més que fullejant, les obres dels grans 

mestres, prosistes, poetes incomptables, que honren les planes de la Literatura 

Catalana».874 

En aquest mateix sentit, també foren importants les temàtiques de les 

conferències i cursos que van tenir lloc a les biblioteques, sobretot els que van 

organitzar l’IEG i la Protectora d’Ensenyança Catalana. A Olot i a Valls, per exemple, 

es van fer uns cursos específics de gramàtica catalana, cosa que era molt important, ja 

que hi havia molta gent que no sabia escriure en la seva pròpia llengua materna, i el fet 

de tenir la possibilitat d’aprendre’n també els podia ajudar a reforçar la seva identitat 

nacional. Com va voler fer notori la premsa local olotina aprendre a escriure la llengua 

pròpia era bàsic: S’ha d’acceptar l’obligació patriòtica dels catalans de mantenir 

l’imprès del nostre idioma [...] Si tants esforços es fan avui per la possessió dels 

idiomes estrangers és just que tothom es preocupi de posseir d’una manera perfecte 

l’idioma que va sentir per primera vegada.»875  

Seguint aquesta mateixa tendència, a Les Borges Blanques es van organitzar uns 

cursets d’Història sobre: «l’època més gloriosa de nostra aimada Catalunya».876 És a 

dir, els regnats de Pere I, Jaume I el Conquistador i Pere II, un període que no fou 

escollit per casualitat. Segons l’expert en mitologia i història de Catalunya, Magí 

Sunyer, les històries de Jaume I i Pere II, són importantíssimes, ja que a través de la 

figura d’aquests dos herois s’aconseguí vincular la identitat de la nació catalana a un 

període nacional català de plenitud.877 

No es pot oblidar, com palesà ja fa molt temps Eric Hobsbawm, que el ciment 

nacionalitzador més potent, més que la llengua o l’etnicitat és: «la consciència històrica 
                                                           
873 Olga Kirchner, «Biblioteques i Escoles», Empordà Federal, 597 (01/07/1922), p. 5.  
874 ABC. Capsa 125/1, «Criteri a tenir en compte en les adquisicions de llibres, per a Biblioteques 
Populars». Informe de Maria Roca, Canet, desembre de 1921.  
875 «Cal aprendre català», La Comarca, núm. 539 (28 de juliol de 1923), p. 1.  
876 ABC. Capsa 125/3, «Memòria del Patronat de la Biblioteca Popular de Borges Blanques», 1923.  
877 Magí SUÑER, Els mites nacionals catalans. Vic, Eumo, 2006, p. 119-125. 
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de pertànyer o haver pertanyut a una entitat política duradora.»878 I és per això que les 

classes dirigents de la Mancomunitat catalana van voler potenciar la memòria sobre 

aquesta època. Tal com van expressar els membres del Patronat de les Borges Blanques: 

«cal conèixer el nostre passat, car si en la vida dels pobles prevalien les lleis 

històriques-socials i els nexes d’una civilització, el coneixement de la història ha de 

contribuir al manteniment i major desenrotllo ètnic del poble.»879 

  La difusió de la història i de la llengua catalana foren els elements que més va 

contribuir a normalitzar la nació catalana. I és que la preeminència que es va donar a la 

llengua catalana a l’hora de fer cursets, com pel que fa als tràmits administratius, també 

va tenir influència sobre la població. Si es parteix de la idea de Pierre Bourdieu que la 

llegua forma part del sistema simbòlic i té una autèntica funció política com a 

instrument de coneixement i comunicació i que, a més, serveix per construir una 

determinada realitat i sentit del món, és evident que les biblioteques, posant a l’abast 

moltes més obres en català que les que abans estaven accessibles, van contribuir fer un 

pas endavant.880  

En aquest punt, cal recordar que el tema de la llengua ja feia temps que s’havia 

convertit en una qüestió política a l’Estat Espanyol, ja que des de principis de segle XX 

els diputats catalans, especialment els de la Lliga Regionalista i els republicans 

nacionalistes, intentaren impulsar l’oficialitat del català des de les Corts.881 Però, la resta 

de diputats s’hi va oposar totalment.882 Per això, resultava tan important, fins i tot 

desafiant, que la Mancomunitat de Catalunya donés prioritat al català en totes les seves 

institucions.  

A més, aquesta insistència per a fomentar l’escriptura i la lectura en català, en 

l’àmbit local va servir perquè la llengua catalana fos considerada, per primera vegada, 

adequada per a l’alta cultura. N’és una bona mostra, la sorpresa que es va endur un 

intel·lectual de Valls, el dia de la inauguració de la biblioteca, pel fet que els discursos 

fossin en català. Des del seu punt de vista, el català era una llengua que sols utilitzava la 

gent menys culta. No obstant això, després d’aquell acte de col·locació de la primera 

                                                           
878 Eric J. HOBSBAWM, Nacions i nacionalisme…, p. 68.  
879 ABC. Capsa 125/3, «Memòria del Patronat de la Biblioteca Popular de Borges Blanques», 1923.  
880 Pierre BOURDIEU, Intelectuales política y poder, Buenos Aires, Eudeba, 2012 (primera edició 1999) 
881 Jordi MONÉS PUJOL-BUSQUETS, «La introducció del català a les institucions educatives», a 
Pedagogia , Política i transformació social (1900-1917), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2008, p. 
77-105. 
882 Xosé NUÑEZ SEIXAS, «La(s) lengua(s) de la nación» a Javier MORENO LUZÓN i Xosé NUÑEZ 
SEIXAS, Ser españoles. Imaginarios nacionalistas del siglo XX, Barcelona, RBA, 2013, p. 246-249. 
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pedra de la biblioteca, sembla ser, si el testimoni que explica aquesta anècdota a la 

premsa no enganya, que la seva percepció va canviar:  

 
«Una autoritat amiga i il·lustre aquí em deia, en conversa, que fins aquella festa de la 

primera pedra, no havia cregut que el llenguatge català fos apte sinó per ésser parlat 

en família o per les gents més rústiques, però que aleshores l’oí flexible, dolç, servint 

per a les expressions més delicades, més complexes, més elevades, que era ja a sos 

ulls un llenguatge apte per a la civilitat madura. Moltes coses hi havia en el 

llenguatge català, moltes sorpreses ens guardava Catalunya.» [sic.] 883 

 

En síntesi, els usuaris dels centres entraren en contacte per tant, des de molts 

angles amb una catalanitat que traspuava dins les biblioteques. La manera com foren 

administrades, el format de xarxa, les cerimònies d’inauguració, els dies festius, el 

personal, les conferències, i les exposicions i els cursos que si realitzaren, van servir per 

a cohesionar i homogeneïtzar culturalment el territori català. Ara bé, també és cert que 

aquesta cohesió i aquesta homogeneïtzació hauria pogut ser major, si a més de difondre 

els valors que interessaven al catalanisme conservador també s’haguessin inclòs els 

referents i els emblemes del catalanisme popular i republicà. I és que en no tenir en 

compte les necessitats i les inquietuds d’aquesta part de la societat, no van aconseguir 

que el sentiment catalanista creixés ni s’expandís de forma suficient entre 1914 i 1923. 

 

 

10.6. La nacionalitat catalana i la dictadura de Primo de Rivera  

 

Com s’ha pogut comprovar en els estudis de cas, els colpistes van decidir 

eliminar el simbolisme català i catalanista que envoltava les biblioteques populars, ja 

que consideraven que l’adoctrinament dels usuaris que es feia des d’aquells centres 

estava tenint efecte entre la població. A Olot, els redactors del setmanari La Montaña, 

òrgan de premsa de la U.M.N, van posar en relleu que la Mancomunitat de Catalunya 

havia aconseguit certs avenços en la catalanització de la població que, des del seu punt 

de vista, calia aturar.  

                                                           
883 F. CALONGE, «La primera biblioteca popular de Catalunya», D’Ací i D’Allà, núm. 8 (10 d’agost de 
1918), p. 119 
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Segons relataren, s’havia aconseguit convertir el català en una llengua de 

prestigi cultural i, l’única a nivell oral, que es podia parlar a la biblioteca. I per a ells, el 

més greu era que el missatge que transmetien aconseguia arribar a la gent: «Los 

oradores se deshacían en improperios contra el Estado Español, que calificaban de 

opresor, de explotador y de enemigo de Cataluña. Estas injurias, a fuerza de ser 

repetidas, se iban metiendo en los sesos adentro de muchísimos catalanes, acabando 

por ser víctimas del delirio persecutorio.» 884  

Segons assenyalaren, el més perillós era l’eficàcia amb la qual la Mancomunitat 

va realitzar la seva obra, ja que en satisfer les necessitats dels usuaris, de forma ràpida i 

eficient, convencia molt fàcilment a la població que la seva opció política era millor per 

als seus interessos: «Terminaba la Mancomunidad una buena carretera, instalaba una 

biblioteca pública, tendía un hilo telefónico, y decía a los beneficiados, «Ya lo veis; esto 

lo hemos hecho nosotros, no sólo sin la menor ayuda del Estado […], sino con la 

malquerencia y la oposición de este Estado, enemigo de Cataluña. A pesar de esto ya 

veis nuestra obra. ¡Pues figuraos lo que haríamos, lo que enriqueceríamos este pueblo 

y esta comarca si Cataluña se gobernase a sí misma!» 885 

 Finalment, en aquest mateix article s’afirmà, que de no haver estat per 

l’adveniment de la Dictadura de Primo de Rivera, possiblement la Mancomunitat de 

Catalunya hauria acabat catalanitzant a tota la població: «Con cantáridas así, alguna 

vez abonados por los hechos la Mancomunidad iba a pasos agigantados hacia la 

consecución de sus ideales secesionistas. Unos años más de actuación y Cataluña se 

pierde totalmente para España.»886 

 Evidentment, si explicaven tot això, era perquè ells volien contrastar aquesta 

acció de la Mancomunitat i regenerar l’Estat. No obstant això, afirmant-ho estaven 

reconeixent, també, que l’obra de la Mancomunitat de Catalunya havia estat molt més 

prolífica i considerable que la realitzada des del govern central espanyol.  

 Altrament, i com s’ha vist en l’estudi dels diferents casos, en capítols anteriors, 

el canvi de símbols que va imposar el règim no tingueren gaire èxit. Malgrat l’esforç de 

les autoritats governatives per introduir obres i realitzar conferències sobre història i 

tradicions espanyoles, per intentar uniformitzar i nacionalitzar la població, sembla que 

les propostes que presentaren com a alternatives no acabaren de tenir l’arrelament 
                                                           
884 Adolfo Marsillach i Costa, «Todo iba encaminado al mismo fin. La obra de la Mancomunidad», La 
Montaña, núm. 55 (16 de febrero de1924), p. 1. 
885 Ibid 
886 Ibid.  
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esperat. És més, es pot afirmar amb vehemència que aquests canvis en les biblioteques 

en lloc d’ajudar a fomentar la nacionalitat espanyola, encara van ajudar més a 

incrementar el sentiment de pertinença i identitat catalana; i és que en general, la 

censura i la posterior abolició de la Mancomunitat Catalana (l’any 1925) va produir una 

decepció tan gran entre la majoria de catalans, que acabà essent contraproduent pels 

interessos del règim.  

La desnaturalització de les institucions culturals catalanes va causar un efecte 

contrari al que es volia: en la majoria de poblacions encara es va idealitzar més l’obra 

realitzada pels intel·lectuals catalanistes entre 1914 i 1923. Com sentencià Lluís Nicolau 

d’Olwer l’any 1931: «Avui, gràcies a la dictadura, el sentiment catalanista s’ha estès a 

totes les comarques i a tots els estaments de la nostra terra.»887 

 Recapitulant, les biblioteques van ser autèntiques plataformes de legitimació de 

l’ideal catalanista arreu del territori català, d’una banda, perquè van contribuir a 

cohesionar el territori i a fer palesos els beneficis de la nova unitat territorial, i de l’altra 

perquè foren la prova fefaent que la política dels partits catalanistes era més eficaç i 

eficient que la del govern central. A més a més, les cerimònies i rituals realitzats per a 

donar la benvinguda a les biblioteques, els dirigents de la Mancomunitat aconseguiren 

dos dels seus principals objectius: que les poblacions rebessin les biblioteques amb 

entusiasme i que la premsa se’n fes un ampli ressò fent arribar el seu missatge a tots els 

pobles de Catalunya i, fins i tot més enllà. Aquesta propaganda, fos bona o dolenta, va 

servir per a convertir els símbols nacionals en part de la vida quotidiana de cada 

individu. Amb això, però, no n’hi va haver prou, hagués estat necessari plantejar un 

model nacional i uns símbols molt més plurals i inclusius que haguessin integrat a una 

part molt més àmplia de la població per tal que molta més gent es sentis atreta per la 

ideologia que es fomentà des de les biblioteques. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
887 Ibid. 
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CAPÍTOL 11. ABAST I REPERCUSSIONS SOCIALS I POLÍTIQUES 

 

 

Tal com ha exposat Joan Subirats en diverses investigacions, els estudis 

sociològics en l’àmbit de les polítiques públiques encara són poc freqüents. No obstant 

això són essencials per a poder determinar quina fou l’evolució de la regulació pública 

dels múltiples problemes i contradiccions de la societat catalana a inicis de segle XX.888 

És per això que en aquest capítol he volgut abordar quin fou l’abast i la repercussió 

social i política de les biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya. 

Per tal de realitzar aquesta anàlisi he dividit el capítol en epígrafs per a poder 

abordar diversos aspectes fins avui poc estudiats. En primer lloc, em plantejaré quina 

relació es va establir entre els poders locals (els ajuntaments de les poblacions que van 

obtenir una biblioteca popular) i el poder regional (l’Assemblea i el Consell Permanent 

de la Mancomunitat). Seguidament, escatiré quin fou el paper de les biblioteques 

populars com a nous espais de sociabilitat públics. A continuació analitzaré si els nous 

temples de cultura de la Mancomunitat actuaren com a agents de progrés i 

modernització en l’àmbit local; així com si van contribuir a democratitzar la societat 

catalana i a ampliar les diferències entre esfera pública i esfera privada. Per acabar, 

determinaré si les biblioteques van aconseguir moralitzar i pacificar la societat o si bé, 

per contra, van contribuir a generar encara més diferències entre classes socials.  

 

 

11. 1. El xoc entre els poders locals i el poder regional.  

 

Darrerament, Enric Pujol ha posat en relleu el paper cabdal que jugaren els 

ajuntaments i la societat civil de l’àmbit local català en els projectes que per assolir 

l’autonomia política va engegar la Mancomunitat de Catalunya.889 Ara bé, pel que fa a 

la política cultural i bibliotecària que va desenvolupar aquest mateix ens administratiu 

no s’ha escatit, encara, quin tipus de relació es va establir. 

                                                           
888 Joan SUBIRATS i Ricard GOMÀ, «Democratitzación, dimensiones de conflicto y políticas públicas 
en Epaña», a Joan SUBIRATS i Ricard GOMÀ (coords.), Políticas públicas en España, Ariel, Barcelona, 
1998, pp. 13-20. 
889 Enric PUJOL, «La relació de l’administració local i el projecte d’Estatut de Catalunya 1919», Simposi 
del Centenari de la Mancomunitat, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2014. 
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Segons el projecte de Biblioteques Populars elaborat pel Consell d’Investigació 

Pedagògica l’any 1915, les decisions sobre el fons i el funcionament de la xarxa havia 

de dependre, exclusivament, de la Mancomunitat de Catalunya. No obstant això, a la 

pràctica, els ajuntaments i els patronats locals de cada població van intervenir, sovint, en 

la presa de decisions relacionades amb els centres. 

 Teresa Mañà ja va assenyalar que, si bé que els patronats locals foren concebuts 

per Eugeni d’Ors com els trusts de les biblioteques angleses i americanes (amb 

l’objectiu d’evitar que la tutela central convertís els nous equipaments culturals en 

centres burocràtics, sense un ambient propi, ni adequat a les característiques de cada 

localitat), a la pràctica les seves funcions van acabar ampliant-se. El 3 d’octubre de 

1918 es va aprovar un nou reglament que va establir que, a més, podrien decidir sobre 

l’horari i les festivitats de les biblioteques de cadascun dels centres.890 

No obstant això, el que no posà de manifest Mañà és que, més endavant, i sense 

l’aprovació de cap reglament que ho avalés, cadascun dels patronats va emprendre 

iniciatives que no estaven contemplades dins les seves competències. La majoria es va 

aprofitar del fet que la Mancomunitat de Catalunya comptava amb pocs recursos 

econòmics i de control per a impulsar iniciatives que no havien estat acordades, o per a 

fer donacions de llibres que d’entrada no s’havien previst incloure en el fons. A 

Figueres, per exemple, Josep Puig Pujades va regalar a la biblioteca llibres del seu fons 

personal, vinculats a la història del republicanisme com les biografies de Narcís 

Monturiol, Abdó Terrades o Pep Ventura.891  

D’altra banda, a les Borges Blanques, el patronat va organitzar activitats més 

relacionades amb l’oci local que en la promoció dels valors del noucentisme. Els 

membres d’aquest ens, fins i tot, van deixar escrit en les seves memòries que, sovint, 

anaren més enllà del que fou estipulat perquè, segons el seu parer, la Mancomunitat de 

Catalunya no realitzava prou propostes ni feia res per a dinamitzar aquell fogar de 

cultura: «Suplint aquest Patronat la manca d’altres iniciatives i considerant la 

Biblioteca recinte a propòsit sostret com és a tots els prejudicis polítics, vol fer-la l’eix 

entorn del qual girin les més interessants manifestacions culturals que puguin produir-

se en la localitat.»892 

                                                           
890 AGDB. Lligall 3.735, exp.1, doc 37. Reglament dels Patronats de la Xarxa de Biblioteques Populars, 3 
d’octubre de 1918. Citat per Teresa MAÑÀ, La Xarxa de Biblioteques...., p. 201-202. 
891 Antoni ROMERO DALMAU, «La biblioteca Popular de Figueres», Annals Empordanesos..., p. 297 
892 ABC. Fons de la Biblioteca de Catalunya. Capsa 125, exp. 3. Memòria del Patronat de la Biblioteca 
Popular de Borges Blanques corresponent a l’any 1923.  
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Cal fer avinent que, a grans trets, les persones que van conformar aquests 

organismes estaven acostumades a influir culturalment i política sobre la societat local. 

Com s’ha pogut comprovar en el capítol anterior, en cadascun dels patronats 

s’identifiquen clarament membres rellevants de la Lliga Regionalista, del 

republicanisme nacionalista, dels partits monàrquics i destacats artistes o escriptors. La 

majoria eren personatges procedents de la petita burgesia local, amb molts contactes a 

Barcelona, on havien estudiat de joves. Dins el Patronat de Valls, representaven 

clarament aquest perfil l’arquitecte Cèsar Martinell i l’historiador Fidel Moragas. A 

Olot, s’adequaven a aquest mateix motlle, Francesc Fontfreda, periodista, Iu Pascual, 

pintor i professor de l’Escola d’Art de la Ciutat i Avel·lí Barnades, metge. A Canet, 

destacà la figura de Josep Fors, empresari autodidacte. Mentre que, finalment, a 

Figueres, comptaren amb la presència del notari, Salvador Dalí (el pare del famós pintor 

surrealista) i el poeta Carles Fages Climent.893  

Eren, per tant, homes que estaven habituats a fer i a desfer en el dia a dia de les 

seves localitats, ja que quan el seu partit no es trobava governant, seguien organitzant 

actes des de les seves associacions. Així doncs, no és estrany que, en algunes ocasions, 

a aquestes grans personalitats els costés acceptar algunes de les normes que els venien 

imposades des de Barcelona. Com s’ha pogut constatar en capítols anteriors a Canet de 

Mar, per exemple, el Patronat va voler convidar tan sols a les famílies importants de la 

vila a una activitat que organitzà a la Sala de Conferències, quan la normativa que regia 

la Xarxa de Biblioteques exigia que els actes havien de ser oberts a tothom. En aquest 

cas concret, es va acabar imposant el criteri de la Mancomunitat, ja que es va impedir 

que l’acte fos restringit. Però en altres ocasions, Jordi Rubió no va ser a temps de fer 

rectificar als patrons, com succeí a Valls, quan, arran de la inauguració d’una exposició 

fotogràfica, Indaleci Castells va decidir convidar «per rigorosa invitació» a les persones 

més selectes de la població.894  

Així doncs, tot i que en el projecte inicial es va establir de manera molt rígida 

com havien d’estar administrats els centres, sempre de dalt a baix, a la pràctica no 

sempre es va poder imposar l’ordre ni les normes establertes. A més, de mica en mica, 

Jordi Rubió es va tornar cada vegada més flexible a les demandes que se li feren des de 

l’àmbit local, ja que la manca de pressupost i de personal de la Mancomunitat cada 
                                                           
 893Xavier MAS GIBERT i Jordi AMAT TEIXIDÓ, Canet de Mar 1898-1936. De la Guerra de Cuba a la 
Guerra Civil, Canet de Mar, Els Dos Pins, 2012. 
894 Arxiu de la Biblioteca Carles Cardó. Dietari de la Biblioteca de Valls [Llibre 1, de 1920 a 1924], 9 de 
febrer de 1920, p.12.  



332 
 

vegada li complicava més la seva tasca. Per això, acabà aprovant la realització de 

conferències i de donacions de llibres fetes pels intel·lectuals de cadascuna de les ciutats 

amb biblioteca, encara que diferissin una mica dels plantejaments del projecte, o bé per 

a ésser massa progressistes, com és el cas de: Vida de l’heroi Narcís Monturiol de Josep 

Puig Pujades (regal del mateix autor a la Biblioteca de Figueres)895 o Anicet de Pagès 

poesies (donació de Lluís Pagès a la biblioteca de Figueres); o bé per a ésser massa 

conservadores, com el setmanari La Veritat, o Biografia del Hermano y señor Jaime 

Sitjá, obisò de Ledira y Tortosa (donacions que féu Indaleci Castells, del partit 

conservador de Valls, per a ser incloses en el fons local de la biblioteca). 896  

En un sentit semblant, tot i que el projecte de 1915 no feia cap referència a la 

possibilitat d’establir una col·lecció de llibres amb autors locals dins la biblioteca. El 2 

d’octubre de 1919 Eugeni d’Ors va autoritzar-ne la constitució per tal de fer més estret i 

afectuós el lligam entre la Biblioteca i la població, encara que també fou una forma 

encoberta d’augmentar el nombre de llibres de les biblioteques sense que la 

Mancomunitat de Catalunya hagués de realitzar cap despesa. 897 

Una de les primeres biblioteques a establir la seva pròpia secció local fou la de 

Valls. La idea sorgí d’Àngel Grau, que consideraven una ofensa que en aquella 

institució no hi hagués cap obra dels vallencs més il·lustres:  

 
«A la nova biblioteca hagués hagut d’haver una llibreria amb els llibres vallencs de 

poetes d’on sortiria glorificada la nostra ciutat [...]. Així com les obres de Narcís 

Oller, Tomàs i Salvany, les comèdies de Pau Pellada, els treballs d’investigació 

històrica del Sr. Moragues, el llibre d’en Bonifas, d’en Cèsar Martinell, etc... Fora 

per nosaltres aquest raconet de la biblioteca el dols sagrari dintre’l temple de ciència. 

Se veuria com els fills de nostra ciutat han contribuït amb sa ploma a la cultura».898 

 

La idea de Grau va prosperar i fou aplicada a totes les biblioteques de la xarxa, 

encara que a cada lloc va tenir connotacions diferents. En el cas de Valls i d’Olot, les 

seccions locals foren impulsades per intel·lectuals conservadors, que tenien l’objectiu 

d’introduir obres de caràcter religiós i de restar importància al «Barcelonisme», segons 

                                                           
895 Arxiu de la Biblioteca Fages Climent, Dietari de la Biblioteca de Figueres [Llibre 1, de 1922 a 1929], 
20 d’octubre de 1922, p. 10.  
896 Arxiu de la Biblioteca Carles Cardó, Dietari de la Biblioteca Popular de Valls [Llibre 1, de 1920 a 
1924], 7 de maig de 1921, p. 24.  
897 Teresa MAÑÀ, Les Biblioteques Populars..., p. 195.  
898 Àngel GRAU «De cultura», La Crònica de Valls, núm. 688 (3 d’agost de 1918), p.2. 
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ells, imposat per la Mancomunitat de Catalunya. En altres llocs com Figueres o Pineda 

de Mar, però, serviren per a introduir obres de pensadors republicans i progressistes. 

Cada població va actuar, comptat i debatut, en funció dels seus interessos particulars, la 

qual cosa permet afirmar, com ja va assenyalar la historiadora Anne Marie Thiesse en el 

cas francès, que a Catalunya el món local no sempre fou un refugi de la tradició ni de 

les ideologies més reaccionaries, sinó que en determinades zones va estar imbricat 

d’una gran modernitat.899 

En el cas de Figueres és més que evident, ja que els autors i les obres que 

proposà el Patronat d’aquesta biblioteca eren molt més modernes que les que havia 

escollit Eugeni d’Ors. En aquest sentit, Àngel Duarte en un article titulat «El municipio 

republicano: sostén de la democracia y refugio de la tempestad. Algunas 

consideraciones catalanes y ampurdanesas», ja va confirmar aquesta teoria, demostrant 

que localitats com Figueres van ser claus per a introduir en l’àmbit nacional una 

perspectiva més progressista.900  

A banda dels patronats, també van influir sobre els continguts i el simbolisme 

que van adquirir les biblioteques els ajuntaments i els usuaris de les biblioteques, que no 

foren simples actors passius. A Figueres, per exemple, els membres del consistori van 

voler intervenir en l’organització d’algunes conferències que es celebraren a la 

biblioteca: «Ha tingut lloc la primera conferència d’higiene del cicle que sota el 

patronatge de l’Ajuntament ha organitzat la Comissió d’Educació General de la 

Mancomunitat».901 En aquestes conferències es van tractar temes de preocupació 

general com la toxicomania, la salubritat dels carrers, i la prevenció de diverses 

malalties, una qüestió que no va ser plantejada en cap més de les biblioteques populars 

de la xarxa. Mentre, a Olot, els professors i els alumnes de l’Escola de Belles Arts van 

propiciar, que es fessin més xerrades i es compressin més llibres sobre les temàtiques 

que a ells els interessava. Altrament, a Sallent sembla que hi hagué més afició per a les 

ciències tècniques. 

En definitiva, la política catalanista de la Lliga Regionalista no va aconseguir 

eliminar la identitat i les particularitats del món local, sinó que a la pràctica, la va haver 

d’aprendre a conviure amb elles. I és que, com s’ha pogut comprovar, amb l’aparició de 
                                                           
899 Anne Marie THIESSE, La création des identités nationales, Montrouge: Éditions du Seuil, 1999.  
900 Àngel DUARTE, «El municipio republicano: sostén de la democracia y refugio de la tempestad. 
Algunas consideraciones catalanes y ampurdanesas», a Carlos FORCADELL i Maria CRUZ ROMERO 
(eds.) Provincia y nación. Los territorios del nacionalismo. Saragossa, Diputació de Saragossa, 2006.  
901 Arxiu de la Biblioteca Fages Climent. Dietari de la Biblioteca Popular de Figueres. [Llibre 1: 1922-
1929], 15 de desembre de 1922, p. 8.  



334 
 

les biblioteques el conjunt social de Figueres encara es va reafirmar més en la seva 

identitat de classe menestral republicana, mentre que a Olot o a Valls, succeí el contrari, 

encara es van afermar més en el seu conservadorisme. De fet, fa temps que l’acadèmia 

historiogràfica ha posat en dubte la perspectiva unidireccional que van plantejar sobre 

els nacionalismes Benedict Anderson o Ernest Gellner.902. I és que, arreu, les 

característiques i els trets d’identitat de l’àmbit local acabaren formant part de la 

identitat nacional, interactuant amb ella, tal com ja han demostrat Alon Confino, Xosé 

Manuel Nuñez Seixas i Ferran Archilés.903  

   

 

11.2. Nous espais públics de sociabilitat 

 

Segons Jordi Borja i Sebastià, geògraf, sociòleg i urbanista, l’espai públic es pot 

valorar per la intensitat i la qualitat de les relacions socials que facilita, per la seva 

capacitat de barrejar grups socials i d’estimular la identificació simbòlica i la integració 

social.904 Per tant, és essencial, per a poder determinar el valor simbòlic i social que 

tingueren les biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya, conèixer qui 

foren els seus usuaris i de quina forma es van relacionar amb la institució. Així mateix, i 

per a avaluar si el projecte va tenir l’èxit esperat, resultarà important determinar si la 

quantitat d’usuaris que va acudir als centres fou bona o no. 

Començant per aquesta darrera qüestió, es pot afirmar com ja demostrà Teresa 

Mañà en la seva monografia, que a nivell quantitatiu, les biblioteques de la 

Mancomunitat van progressar de forma positiva però lentament.905 Entre 1921 i 1925 

que els usuaris van créixer de forma moderada, com es pot comprovar en la taula que 

segueix a continuació:  

 

                                                           
902 Benedict ANDERSON, Imagined Communities. Reflections of the origins and spread of nationalism. 
Londres, Verso, 1983// Ernest GELLNER, Nations and Nationalisms, Oxford, Blacwell Publishing Ltd, 
1987.  
903 Ferran ARCHILÉS,«¿Experiencias de nación? Nacionalización e identidades en la España 
restauracionista (1898-1920)», a Javier MORENO LUZÓN (coord.) Construir España: nacionalismo 
espanyol y procesos de nacionalización, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 2007, 
pp. 127-152; Alon CONFINO, The Nation as Local Metaphor: Wurttemberg, Imperial Germany and 
national memory, North Carolina, University of North Carolina Press, 1997; Xosé M. NUÑÉZ SEIXAS, 
Movimientos nacionalistas en Europa, siglo XX, Madrid, Síntesis, 1998. 
904Jordi BORJA, «Ciudadanía y espacio público», a Ciutat real, ciutat ideal. Significat i funció a l’espai 
urbà modern, Barcelona, CCCB, 2008.  
905 Teresa MAÑÀ, Les biblioteques…, p. 215-217. 
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Taula 11. Nombre anual de lectors de les sales de lectura de la Xarxa de biblioteques 

populars (1919-1925). 

 1919 1921 1925 

Valls 3.157 8.185 7.833 

Sallent 3.766 3.414 3.811 

Olot 3.157 3.498 6.392 

Borges Blanques 3.041 3.258 9.028 

Canet - 5.895 11.731 

Vendrell - 11.348 12.711 

Pineda - - 7.367 

Figueres - - 12.711 

Total 15.917 39.917 63.954 

 

Font d’elaboració pròpia a partir de dades proporcionades a: «Les biblioteques populars», 

Revista dels Llibres, núm. 18 (octubre 1926), p. 123-135. 

 

Les biblioteques que més usuaris van rebre en nombres absoluts van ser les de El 

Vendrell, Figueres, Canet de Mar i Valls. Ara bé, que en una biblioteca hi anessin més o 

menys persones a l’any, no vol dir que fos més o menys ben rebuda per la població, ja 

que aquesta apreciació s’ha de fer en funció del nombre d’habitants que tenia cada 

ciutat. Segons dades de 1921, les biblioteques amb més afluència diària foren les del 

Vendrell, Canet i Sallent (cal tenir en compte que aleshores la de Figueres encara no 

s’havia inaugurat), tal com es pot comprovar a la taula que segueix a continuació: 

 

Taula. 12. Nombre d’habitants de les ciutats amb biblioteca i afluència diària de 

lectors l’any 1921 

1921 Habitants Afluència diària ‰ 

El Vendrell 4.520 7,07‰ 

Canet 3.488 4,01‰ 

Sallent 3.537 3,67‰ 

Borges Blanques 4.444 3,15‰ 

Valls 10.250 2,34‰ 

Olot 8.588 1,39‰ 
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Font d’elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’informe elaborat per Jordi 

Rubió l’any 1921. 906 

 

 

En canvi, l’any 1925 les coses canviaren una mica, però també continuaven 

essent les ciutats més petites les que més lectors van acollir:  

 

Taula 13. Nombre d’habitants de les ciutats amb biblioteca i afluència 

diària de lectors l’any 1925 

1925 Habitants Afluència diària ‰ 

Canet 3.656 9,26‰ 

Pineda 2.185 9,01‰ 

El Vendrell 4.518 7,06‰ 

Borges Blanques 4.592 5,44‰ 

Figueres 13.192 2,72‰ 

Sallent 4.653 2,33‰ 

Valls 10.250 2,14‰ 

Olot 10.333 1,83‰ 

 

Font d’elaboració pròpia a partir de dades extretes de l’Anuari de Biblioteques 

Populars de 1931. 

 

D’acord amb aquestes xifres es pot afirmar que les poblacions amb menys 

habitants foren les que tingueren una concurrència més alta. Cal tenir en compte que en 

aquestes poblacions l’oferta d’oci i de cultura era més reduïda i, que a més, en ser de 

dimensions tan petites, fou més fàcil donar-hi a conèixer la biblioteca i els seus serveis. 

A més, gairebé tothom coneixia personalment a la bibliotecària.  

En el cas de Canet de Mar, la bona recepció del centre, com s’ha vist en capítols 

anteriors, fou, principalment, gràcies a la tasca de dinamització que va dur a terme 

Mercè Farnés, la seva directora. Jordi Rubió afirmà: «Canet de Mar s’ha guanyat des 

del primer dia un lloc d’honor entre les nostres biblioteques i segur que hi pot haver 

                                                           
906 ABC. Capsa 597/1 (1920-1925). Oficis enviats i comunicacions rebudes. Servei de Cultura de la 
Mancomunitat. Memòria sobre la vida de les biblioteques populars de la Mancomunitat , Jordi Rubió, 
1921. 
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influït molt l’acció persistent de la Directora, organitzant concerts, conferències i 

cursos d’ensenyaments especials».907  

Amb el pas dels anys, sembla que a gairebé totes les biblioteques hi va haver una 

evolució força positiva. Tot i així, en l’informe que Jordi Rubió va realitzar l’any 1926, 

la biblioteca que més destacà per sobre de la resta fou la de Figueres: «A Figueres hi ha 

un fogar cultural interessantíssim. No és estrany doncs que sigui el lloc on hi ha el grup 

més nombrós i més escollit de lectors.» 908 Així mateix, tingueren un paper rellevant la 

biblioteca del Vendrell, la Valls i la de Canet de Mar. Sobre la biblioteca de Valls, Jordi 

Rubió anota la següent impressió: «La biblioteca de Valls està fent una obra excel·lent, 

a més del servei de préstec, deixa llibres a les Escoles de la contrada».909 Mentre que 

de Canet expressà que la bona afluència dels primers anys es va acabar de consolidar 

assolint un «èxit franc». Finalment, de Sallent digué: «no dóna un contingent molt 

nombrós però és notable la traça que sap degustar els llibres; potser és degut al fet que 

allí l’obrer ha aconseguit un grau envejable de cultura».910  

En definitiva, a nivell numèric, el nombre d’usuaris que van acudir a les 

biblioteques populars va superar les expectatives inicials. Com va fer notar Jordi Rubió: 

«Todas las bibliotecas que funcionan actualmente tienen una vida próspera que, al 

principio, no nos atrevíamos a esperar».911 També és cert, però, que aquesta xifra 

estava molt lluny de les xifres de les biblioteques angleses, que arribaven a una mitjana 

d’afluència molt superior, tal com constatà el mateix Jordi Rubió en un dels seus 

informes.912 En aquest sentit, els editors de La Campana de Gràcia, van fer palès que 

l’interès del públic de la Biblioteca d’Oxford era molt més gran que el que tenien els 

usuaris de les biblioteques catalanes: «en aquí aquest espectacle [es referia a la cua que 

es formava a l’entrada de la biblioteca d’Oxford] és més fàcil de veure’l a l’entrada dels 

toros o del futbol. I és que aquí com sempre: el llegir ens fa perdre l’escriure»913.  

No fou fins a l’adveniment de la II República que aquests assoliments van tenir 

lloc, gràcies a la introducció d’autors de totes les ideologies en el fons bibliogràfic dels 

                                                           
907ABC. Capsa 597/1 (1920-1925). Oficis enviats i comunicacions rebudes. Servei de Cultura de la 
Mancomunitat. Memòria presentada al Consell de Pedagogia pel Director del Servei central de 
Biblioteques Populars, Jordi Rubió, Barcelona 20 de juny de 1920. 
908 ABC. Capsa 360/2. Informe tècnic de Jordi Rubió, 1926.  
909 Ibid. 
910 Ibid. 
911 Ibid.  
912 Ibid. 
913 «Batalla de tot arreu», La Campana de Gràcia, núm. 2.817 (16 de juny de 1923), p. 3.  



338 
 

centres, així com mercès a una major inversió econòmica en dinamitzar els centres, tal 

com ha palesat, Carme Mayol en les seves investigacions.914  

Certament, les biblioteques catalanes no tingueren, inicialment, tanta 

concurrència de públic com les angleses, però considerant el context cultural, social i 

polític de Catalunya, així com el fet que era una obra que havia acabat de començar, les 

xifres registrades no eren tan dolentes. Ara bé una cosa era la quantitat i l’altre la 

qualitat, cal tenir en compte que la majoria de lectors registrats en aquestes estadístiques 

eren principalment nens de menys de 12 anys, entre els quals les noves sales de lectura 

es feren molt populars.  

Per això, cal valorar el tipus d’usuari que va acudir a cada centre, la qual cosa es 

pot fer gràcies a les dades que van anotar les bibliotecàries en els seus informes. Segons 

aquests reports, entre 1918 i 1922, els lectors menors de 12 anys foren els usuaris més 

nombrosos a gairebé tots els centres. Les xifres parlen per elles soles: a les biblioteques 

de Canet de Mar, Sallent, el Vendrell i les Borges Blanques, més de la meitat d’usuaris 

foren nens i nenes d’entre 7 i 12 anys. Rubió destacà aquest fet l’any 1920, quan redactà 

un dels seus informes pel Consell Permanent de la Mancomunitat: «A les Borges 

Blanques [...] pot dir-se que la quasi totalitat dels lectors la donen els infants. En unes 

altres, com Vendrell, Canet i Sallent, les dues xifres estan quasi equilibrades.»915 Tan 

sols a Olot, Valls i, més endavant a Figueres, els infants no foren el públic majoritari: 

«Hi ha una tercera categoria, reveladora d’un major grau de cultura en la població, on 

com a Olot i a Valls, els lectors adults sobrepassen extraordinàriament als infants.»916  

No obstant això, fins i tot en aquestes darreres poblacions els nens i les nenes 

foren els usuaris que més temps, de mitjana, passaren a les sales de lectura. I és que, 

mentre els grans solien freqüentar els centres només per endur-se llibres en préstec, els 

nens passaven llargues estones dins la biblioteca. Molts hi anaven a dibuixar, a copiar 

versos o a fer els deures a la sortida de l’escola. A més, eren els que més es relacionaven 

amb les bibliotecàries, les quals moltes vegades van acabar assumit, sense voler-ho, el 

rol de mestres o cuidadores. 

 Mercè Farnés, de Canet de Mar, fou de les bibliotecàries que més esperances 

posà en aquest tipus de públic: «els ajudem a què passin aquestes hores (de quarts de 

                                                           
914 Carme MAYOL, La Xarxa de Biblioteques 1915-2004: una història que mira al futur.  BiD: textos 
universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 14 (juny 2005), [En 
línia].http://bid.ub.edu/14mayol.htm (data de consulta: 23 de maig de 2016)  
915 AGDB, Lligall 3.735, exp. 1, doc. 33 bis, Informe de Jordi Rubió, 1921. 
916 Ibid. 

http://bid.ub.edu/14mayol.htm
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cinc a quarts de set) el millor possible, i quan vénen les colles de nois deixant tota la 

feina de banda, ens dediquem exclusivament a atendre’ls.»917 En general, la majoria de 

bibliotecàries van veure en aquests joves usuaris l’esperança d’un futur millor. Segons 

Dolors Lasalle, directora de la biblioteca de Pineda de Mar, els nens eren: «Homes de 

demà, en els quals havem de veure fructificar la llavor que ara es sembri en l’esperit i 

intel·ligència llur».918 En aquest mateix sentit, Glòria Sancho, de Sallent, considerava 

que els infants mereixien tota la seva atenció, atès que eren els usuaris que més es 

podien beneficiar de la biblioteca:  

 
«No els hem de considerar els infants postergats als altres lectors, doncs tinc el 

convenciment de que mereixen tota la nostra atenció, car en ells són els futurs lectors 

de demà, els que a son temps oportú sabran recollir i saborejar els fruits que els 

ofrena la biblioteca. [...] Ells tenen la avantatja sobre els lectors d’ara, que ja grans 

s’han trobat sobtadament amb una institució que’ls inspira un xic de respecte per lo 

mateix que no la coneixen prou.» [sic.]919 

 

La lectura de la canalla es va convertir en una preocupació constant per les 

bibliotecàries. Tant és així, que aquest tema fou el centre d’interès de la IV Reunió de 

Bibliotecàries de la Mancomunitat celebrada l’any 1921. En aquesta trobada, la majoria 

de directores d’arreu del territori van coincidir en el fet que calia ampliar el fons de 

llibres per infants i adequar un espai apropiat per a ells, amb un mobiliari adequat a les 

seves necessitats, que els permetés moure’s més lliurement.920 Així mateix, es posaren 

d’acord en el fet que calia intentar crear uns hàbits de cultura i moralitat entre els lectors 

més menuts. Una tasca que, en efecte, aconseguiren amb escreix, ja que la mainada va 

respondre molt bé als seus estímuls. La majoria dels infants que van acudir a les 

biblioteques populars van aprendre a ser respectuosos amb els llibres, a parlar en veu 

baixa dins la biblioteca i a estar en silenci mentre feien els deures. Com destacà la 

bibliotecària de Canet: «amb molta paciència i representant, per una temporada, un 

                                                           
917 Mercè FARNÉS, «Biblioteca Popular de Canet de Mar» Anuari de les Biblioteques Populars i de les 
biblioteques tècniques de la Universitat Industrial. Barcelona, Impremta Casa de la Caritat, 1923, p. 46. 
918 Dolor LASALLE, «Biblioteca Popular de Pineda» Anuari de les Biblioteques Populars de 1922, 
Barcelona, Impremta Casa de la Caritat, 1923, p. 34. 
919 Glòria SANCHO, «Biblioteca Popular de Sallent», Anuari de les Biblioteques populars, 1921, 
Barcelona, Consell de Pedagogia. Direcció Tècnica de Biblioteques Populars, Impremta Casa de la 
Caritat, 1922, p. 35. 
920Olga KIRCHNER, «Biblioteca Popular d’Olot», Anuari de les Biblioteques populars, 1921..., p. 43. 
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paper semblant al de mosso d’esquadra, vaig imposar l’hàbit de l’ordre, que sembla 

ara el més natural.»921  

Al cap i a la fi, els nens i les nenes van trobar en la biblioteca popular un espai 

de confort i d’oci, on es van atendre les seves necessitats. Per això, acudiren als centres 

prescindint de si feia fred o calor, de les lluites polítiques que els seus pares sostenien o 

de si hi havia o no Salve o teatre els diumenges, cosa que no passava amb els adults, 

molt més condicionats per tots aquests factors i pel fet que, en general, ja tenien les 

necessitats d’oci i cultura cobertes, gràcies als ateneus, casinos o centres que hi havia en 

les mateixes ciutats. Mercè Farnés, directora de la biblioteca de Canet de Mar, afirmà: 

«Els grans tenen les societats recreatives i més o menys culturals; però els petits no han 

trobat res millor que la biblioteca.»922 Així, gairebé sense voler-ho les biblioteques van 

servir per a cobrir una necessitat social de la mainada en el món local, que fins aleshores 

no havien estat ateses, una tasca que fou molt important, sobretot perquè va canviar la 

forma de veure les coses de molts d’aquests petits usuaris en el seu futur més. 

A més, en general, les famílies més humils sentien un gran orgull de poder dir 

que els seus fills anaven a la biblioteca. En el cas de les Borges Blanques, Maria Rosell, 

explicà que els camperols d’aquesta localitat no anaren mai a la biblioteca per manca de 

temps i de coneixements, encara que per contra, sí que ho feren els seus fills: «Haig de 

remarcar que un fort nucli de la classe popular i especialment el pertanyent a la 

pagesia, no ha pogut desgraciadament, acudir mai a la biblioteca per estar mancat de 

la indispensable instrucció elemental. La sensible absència d’aquests elements està 

compensada per l’assiduïtat de llur fills.»923  

 Aquest mateix fet, succeí també a les biblioteques franceses, o si més no, així 

ho recullen Anne Marie Chartier i Jean Hébrard en un dels estudis més extensos sobre el 

món de lectura a França: «A menudo incapaz de leer él mismo, el campesino se sentía 

feliz al ver que su hijo al regresar de la escuela llevaba un libro cuya lectura llenaba 

las largas veladas del invierno; el hombre escuchaba orgulloso de aprender y 

comprender por su hijo lo que hasta entonces había ignorado».924  

                                                           
921ABC, Capsa 125/1, Memòria sobre el funcionament de la Biblioteca Popular de Canet des de la seva 
inauguració», Mercè Farnés, Canet de Mar, 1919.  
922 Mercè FARNÉS, «Biblioteca Popular de Canet de Mar», Anuari de les Biblioteques Populars i de les 
biblioteques tècniques de la Universitat Industrial, Barcelona, Impremta Casa de la Caritat, 1923, p. 50. 
923 Maria ROSSELL, «Biblioteca Popular de les Borges Blanques», Anuari de les Biblioteques Populars i 
de les biblioteques tècniques de la Universitat Industrial, Barcelona, Impremta Casa de la Caritat, 1923, 
p. 41. 
924 Anne Marie CHARTIER i Jean HÉBRARD, Discursos sobre la lectura (1880-1980), Barcelona, 
Gedisa, 1994, p. 21. 
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Pel que fa als adults, tot i que ja s’ha vist que els centres van tenir una funció 

social menor. La majoria de les professionals que va contractar la Mancomunitat 

coincidiren que, en els primers anys, els usuaris que acudiren a les biblioteques, eren 

principalment «curiosos», que anaren a la biblioteca a passar el temps sense un objectiu 

concret, tan sols per passar l’estona. Ara bé, amb el temps, els lectors es van tornar cada 

vegada més selectius i, sovint, acudiren a les biblioteques per tal de demanar un llibre 

concret o sobre una matèria específica. Com va anotar Glòria Sancho en la memòria que 

va realitzar l’any 1926 sobre la biblioteca de Sallent: «se depuran los gustos y 

preferencias por la lectura y aumenta el interés por los libros y por conocer el fondo 

existente». 925  

Aquest canvi va venir donat, en gran mesura, per les experiències lectores que 

van anar acumulant els usuaris i, també, perquè la població cada vegada tenia més 

coneixements sobre biblioteconomia i cultura en general. Així doncs, si bé en els 

primers anys la biblioteca va actuar més com una distracció, amb el temps, aquesta 

funció es va reduir, sobretot pel que fa als adults.  

 Altrament, cal assenyalar que a cada biblioteca el conjunt de lectors fou diferent. 

Les biblioteques populars de Valls i d’Olot foren les més elitistes; en canvi, les de 

Sallent, Figueres i Canet de Mar, aconseguiren gaudir d’un públic més variat. Pel que fa 

a la biblioteca d’Olot el Diario de Gerona va assenyalar: «A Olot la biblioteca popular 

és un cenacle dels elements selectes i un fogar on s’hi va forjant la cultura integral de 

les seves generacions futures».926 Mentre que, a Valls, els propis intel·lectuals de la 

localitat estaven orgullosos de reconèixer que a la biblioteca tan sols hi acudia una 

«selecta concurrència».927 En un sentit semblant, Joan Francesc Vidal i Jové, des del 

periòdic vallenc Pàtria, subratllà la rellevància que arribà a tenir la «petita burgesia» en 

el domini cultural de la ciutat, gràcies a la biblioteca.928 Certament, les classes mitjanes i 

altes d’aquestes dues poblacions es van apropiar, simbòlicament de les biblioteques. Els 

principals culpables d’aquesta situació foren els patronats locals d’ambdós centres, ja 

que inicialment tan sols programaren activitats del seu propi interès, com concerts de 

música clàssica i xerrades sobre art o literatura, que evidentment encara allunyaven més 

a l’element obrer o pagès, que ja tenia els seus propis espais de sociabilitat.  
                                                           
925 Glòria SANCHO, «Biblioteca Popular de Sallent», Anuario de las Bibliotecas Populares de 1926, 
Barcelona, Dirección Técnica de Bibliotecas. Barcelona, Diputación Provincial de Barcelona, 1927, p. 18. 
926 «Les avantatges d’una catalanitat ferventa», Diario de Gerona, núm. 28 (04 de febrer de1920), p. 2.  
927 «Conferència Montoliu», La Pàtria de Valls, núm. 440 (18 de març de 1921), p. 3. 
928Joan Francesc VIDAL I JOVÉ, «Fer nacionalisme», Pàtria de Valls, núm. 366 (4 de gener de 1919), p. 
1. 
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A Anglaterra, a França i als Estats Units va succeir exactament el mateix. En el 

cas anglès l’historiador Ian Cornelius afirmà: «Librarians catered for middle-class 

tastes, serving high literatura and looking after the books».929 Mentre que en el cas de 

les biblioteques franceses, Noë Richter assenyalà que es van voler modernitzar sobretot 

per una «petite et moyenne bourgeoisie d’industriels, de commerçants, d’employés et de 

maîtresses de maison», que tenia la necessitat de cultivar la seva intel·ligència i enfortir, 

així, també la seva identitat com a grup social.  

A Catalunya, tan sols a Canet de Mar, Sallent i Figueres es va aconseguir que 

freqüentessin la biblioteca de forma habitual obrers i menestrals autodidactes. En el cas 

de Canet de Mar hi va tenir a veure la recomanació que feren de la biblioteca els 

professors de l’Escola de l’Ateneu Obrer i els de l’Escola de Teixits de la ciutat. Però 

també, la tasca de Mercè Farnés, que com hem vist permetia als lectors adults agafar 

llibres de la secció de mainada per tal d’ajudar-los a agafar agilitat en la lectura.930 A 

Figueres, fou determinant l’acció del patronat, que va programar activitats i 

conferències amb ponents força més progressistes que els de la resta de centres. Mentre 

que a Sallent el mèrit fou de la bibliotecària i els esforços que féu per a fer propaganda 

de la seva tasca. Sancho va fer tot el possible per apropar el centre als usuaris, fins i tot 

va demanar que es rebaixés el nivell del fons bibliogràfic i que es realitzessin 

conferències que poguessin interessar a obrers i a pagesos, cosa que com hem vist 

aconseguí amb els cursos que féu en aquesta biblioteca Rafael Campalans.931 Però 

sobretot gràcies a la influència que la canalla exercí sobre els adults: «Han venido a ser 

los niños en el seno de sus familias y ante sus mayores, como el medio de hacer 

palpable a los adultos las ventajas que les reportaría, también a ellos leer y estudiar en 

casa los libros que presta la biblioteca.»932 

Per tant, entre 1918 i 1923, en unes biblioteques hi va haver més interrelació 

social que en d’altres. En aquelles que n’hi va haver menys, els centres van convertir-se 

en espais de sociabilitat per a la mesocràcia local: el cas d’Olot i de Valls. Mentre que, a 

                                                           
929 Ian CORNELIUS «The interpretation of professional development in librarianship since 1850» a 
Alistair BLACK i Peter HORARE (eds.), Libraries in Britain and Ireland, (1850-2000), Cambridge, 
Cambridge University Press, 2006, p. 527. 
930 ABC. Capsa 125/1. Memòria sobre el funcionament de la Biblioteca Popular de Canet, Mercè Farnés, 
1919, p. 8. 
931 ABC. Capsa 125/2, Memòria de Gloria Sancho Ferrer, directora de la biblioteca popular de Sallent 
realitzada amb motiu de la V reunió anyal de bibliotecàries de la Mancomunitat de Catalunya, Barcelona, 
1922, p.1.  
932 Gloria SANCHO, «Biblioteca Popular de Sallent», Anuario de las Bibliotecas Populares 1924-1925, 
Barcelona, Dirección Técnica de Bibliotecas. Diputación Provincial de Barcelona, 1925, p. 20-21. 



343 
 

la resta, en canvi, les biblioteques foren un espai de relació social per elements diversos 

de diferents classes, que possiblement no haurien interaccionat si no hagués estat perquè 

es van trobar a les sales de lectura. A partir de 1924, però, aquestes tendències tan 

marcades començaren a canviar. Amb l’adveniment de la dictadura de Miguel Primo de 

Rivera, i el consegüent tancament d’espais de sociabilitat i cultura catalanista i 

llibertària, persones de totes les classes socials començaren a freqüentar les biblioteques 

populars, ja que eren dels pocs espais que quedaren oberts. Al capdavall, i de mica en 

mica, heterogeneïtat social va anar guanyat cada vegada més terreny dins les 

biblioteques, fins arriba a la seva màxima esplandor en els anys de la II República.  

 En conclusió, en els primers anys les biblioteques foren un espai de sociabilitat 

molt important per als nens i nenes menors de 12 anys. Fins aleshores, la mainada de 

l’àmbit local català no tenia cap espai de confort on passar les seves estones lliure. Així, 

sense voler-ho les biblioteques van cobrir una necessitat social d’una franja d’edat fins 

aleshores força menystinguda. D’altra banda, i pel que fa al públic adult, en les 

poblacions més grans, Valls i Olot, les biblioteques van servir com a espai de 

sociabilitat per a les classes mitjanes de cada població. Per contra, en les poblacions més 

petites, les biblioteques van afavorir la interrelació entre les diverses classes socials que 

composaven la societat. No obstant això, i amb el temps, el públic cada vegada fou més 

divers i heterogeni, fins abolir per complet les diferències sobretot en època de la II 

República. 

 

 

11.3. Canvi de percepció de l’esfera i l’espai públic. 

 

Actualment, existeixen diversos estudis, en els quals ja ha quedat demostrat que 

les biblioteques angleses van contribuir, de forma constant, a ampliar l’esfera pública en 

les seves societats. Un dels més complets és el que ha realitzat John Buschman, que va 

definir les biblioteques públiques: «As a disseminators of rational reasoned, and 

organized discourse, as a source of verifying or disputing claims and as a space for the 

inclusions of alternative view of society and reality.»933 En aquesta mateixa línia, joves 

experts en ciències de la documentació, com Michael M. Widdersheim i Masanori 

                                                           
933 John BUSCHMAN, «On libraries and the public sphere», Library Philosophy & Practice, núm. 7 
(2005), pp. 1-8; John BUSCHMAN, «Libraries and the right to the city: Insights from democratic theory» 
Urban Library Journal, núm. 19 (2013), pp. 1-13. 
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Koizumi, han confirmat el mateix pel que fa a les biblioteques que Andrew Carnegie va 

fundar a Pittsburg.934 

En el cas català, les biblioteques populars de la Mancomunitat també van ajudar a 

canviar el que fins aleshores s’havia considerat «esfera pública». Cal tenir en compte 

que en la majoria de localitats on es van establir els nous equipaments culturals, les 

opcions d’oci i cultura es limitaven a les associacions, casinos, centres, etc. que, 

generalment, estaven vinculats a una organització política i que per a ser-ne soci calia 

pagar una quota. Per això, l’arribada d’unes institucions culturals, completament 

gratuïtes i obertes a tothom, amb prestatges a l’abast del públic i servei de préstec, van 

suposar una nova forma de concebre l’espai i l’esfera públics. Ho demostra, clarament, 

la sorpresa que d’entrada van mostrar els primers usuaris de les biblioteques, en 

assabentar-se com funcionaven aquelles noves infraestructures.  

En efecte, la majoria de les bibliotecàries explicaren que els habitants de les 

poblacions on foren destinades no estaven acostumats al tipus de tracte elles els 

donaven ni, tampoc, als serveis que se’ls oferien. Una de les coses que més va costar de 

fer entendre al públic era que no havien de pagar res a canvi dels llibres que els eren 

prestats: «uno de los servicios que más sorprenden al forastero es el de préstamo de 

libros a cualquier persona que lo solicite sin garantía de ninguna clase».935  

Tal vegada per això, en els primers anys de funcionament d’aquest servei el 

nombre de llibres prestats fou molt baix. No va ser fins al cap d’un parell d’anys que el 

servei de préstec es va començar a normalitzar i va començar a superar les xifres que es 

registraren a la sala de lectura. Josep Puig Pujades, president del Patronat de la 

Biblioteca Popular de Figueres, va atribuir aquest fet a la gran novetat que va suposar 

«la completa llibertat en el règim de préstec de les biblioteques populars»,936 una 

llibertat que fins aleshores no havien tingut dins cap altra institució.  

En aquest mateix sentit, Pilar Herp, bibliotecària d’Olot, explicà que gran part de 

la població desconeixia totalment el funcionament d’una biblioteca popular, simplement 

perquè mai no havia tingut l’oportunitat de gaudir d’un servei similar, sense que 

s’hagués de pagar res, ni sense haver-ne de ser soci: «Moltes vegades encara em 

pregunten si s’ha de pagar o s’ha de ser soci per anar-hi a llegir, si les dones hi tenen 
                                                           
934 Michel M. WIDDERSHEIM, M. KOIZUMI, «Conceptual modelling of public sphere in public 
libraries», Journal of Documentation, núm. 72 (2016), pp. 591-610. 
935 ABC. Carpeta 507. Exp. 1. (1920-1925). Memòria presentada al Consell de Pedagogia pel Director del 
Servei central de Biblioteques Populars pel dr. Jordi Rubió, 1921. 
936 Josep PUIG PUJADES, «La biblioteca popular de Figueres», a Guía General de Comunicaciones 
Ferro-Vías Barcelona, 1927.  
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accés, si és exclusiu per homes o mainada [...]. En altres ocasions, es troben 

desorientats, no saben si s’ha de demanar permís per llegir, si poden agafar els llibres, 

si han d’endreçar-los un cop llegits, etc.»937  

Anàlogament, la bibliotecària de Sallent, Glòria Sancho va fer constar en un dels 

seus informes que hi havia persones que no sabien ni com es pronunciava la paraula 

«biblioteca», hi havia gent que en lloc de dir-ne biblioteca en deia: «hipoteca», 

«bioteca» o «baicoteca».938 A més, explicà que, sovint els usuaris li oferien propina per 

l’atenció oferta i que quan ella la rebutjava es quedaven d’allò més contrarietats: «Se 

marchan muy satisfechos de las atenciones recibidas y creen un deber agradecerlo 

ofreciendo propina quedando muy contrariados al no serles aceptarla.»939  

Un altre exemple, que demostra el canvi de concepció sobre l’esfera pública que 

van introduir les biblioteques populars, és la ja coneguda disputa que va tenir lloc a 

Canet de Mar entre el Patronat i la bibliotecària a l’hora de decidir qui podia acudir o no 

a la inauguració de la Sala de Conferències de la biblioteca. Aquest enfrontament es va 

produir perquè els intel·lectuals locals tenien una concepció d’esfera pública diferent de 

la que tenia la bibliotecària. Ells tan sols haguessin convidat a les famílies més 

influents, mentre que ella va defensar que l’acte havia d’estar obert a tothom. Finalment, 

com ja sabem es va imposar el criteri de la bibliotecària i, per tant, encara que fos per 

força, a Canet de Mar, per primera vegada, es va realitzar una activitat d’alta cultura 

oberta a tota la població, ampliant l’esfera pública i trencant amb la idea que calia pagar 

per tot, o que calia ésser d’una bona família per a poder participar d’aquest tipus 

d’actes.  

Fins i tot a Figueres, un lloc amb una tradició més liberal i republicana que 

Canet de Mar, es va haver de posar èmfasi en el fet que els actes que se celebraven a la 

biblioteca eren públics. Quan a la premsa s’havia d’anunciar la realització d’alguna 

conferència a la biblioteca sempre s’especificava al final: «L’acte serà públic».940  

Ara bé, tot i la sorpresa i les disputes que aquesta nova forma de funcionar va 

causar d’entrada, de mica en mica, a base de la insistència i de la pedagogia que feren 

les bibliotecàries, les societats locals es va anar acostumant als nous serveis. La 

                                                           
937 Pilar HERP, Anuari de les Biblioteques Populars i de les biblioteques tècniques de la Universitat 
Industrial, Barcelona, Impremta Casa de la Caritat, 1923, p. 24. 
938 Glòria SANCHO, «Biblioteca de Sallent», Anuari de les Biblioteques Populars i de les biblioteques 
tècniques de la Universitat Industrial, Barcelona, Impremta Casa de la Caritat, 1923, p. 35. 
939 Glòria SANCHO, «Biblioteca de Sallent», Anuario de las Bibliotecas Populares. 1924-1925, 
Barcelona, Dirección Técnica de Bibliotecas. Diputación Provincial de Barcelona, 1925, p. 12. 
940 «Una lectura a la Biblioteca», Alt Empordà, núm. 301 (13 de gener de 1923), p. 3.  
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bibliotecària de Pineda de Mar va reconèixer, per exemple, que va utilitzar els nens i 

nenes que assíduament acudien a la sala de lectura per tal d’explicar als adults com 

funcionava el centre: 

 

«Son todavía bastantes los habitantes de Pineda y pueblos limítrofes que creen que 

tanto el pedir libros a domicilio como el frecuentar la Biblioteca no son servicios 

gratuitos; otros suponen que sólo sirve para niños, y otros, en fin, que los únicos que 

pueden concurrir a la biblioteca son las personas más o menos instruidas y de 

posición. Para corregir esta ignorancia y apatía he puesto todo mi esfuerzo personal 

y algún resultado me ha dado la mediación de los niños cerca los individuos de su 

familia.» 941  

 

Així mateix, Glòria Sancho, féu avinent que a Sallent el públic lector va acabar 

sentint la biblioteca com una cosa pròpia, una cosa del poble, de tots, és a dir, pública: 

«Es curioso observar la satisfacción con la que los sallentinos van mostrando y 

explicando a los forasteros lo que es la biblioteca y su utilidad. Hablan de ella como 

cosa propia dicen «nuestra biblioteca» y ante la admiración de sus oyentes al saber por 

ejemplo que pueden llevarse libros a casa sin pagar nada, el sallentino hace contar con 

visible satisfacción que pocos pueblos pueden mostrar como Sallent institución de tal 

valía.»942 

Aquest mateix sentiment vers la biblioteca que mostraren els sallentins també el 

van expressar els usuaris de les biblioteques de Carnegie. Marty Antin va explicar com 

es va sentir la primera vegada que entrà en una biblioteca pública, en un article que es 

publicà l’any 1913 a la revista de l’Associació de bibliotecaris americans, recalcant 

precisament, que la biblioteca era un espai de tots i per a tots: 
 

«It was my habit to go very slowly up the low, broad steps to the palace entrance 

pleasing my eyes with the majestic lines of the building, and lingering to read again 

the carved inscriptions: Public Library- Built by the People- Free to All. Did I not say 

it was my palace? Mine, because I was a citizen: mine, thought I was born an alien… 

All these eager children, all these fine browed women, all these scholars going home 

to write learned books. I and they had this glorious thing in common, this noble 

                                                           
941Maria LASALLE, «Biblioteca de Pineda de Mar», Anuario de las Bibliotecas Populares. 1924-1925, 
Barcelona, Dirección Técnica de Bibliotecas. Diputación Provincial de Barcelona, 1925, p. 57. 
942 Gloria SANCHO, «Biblioteca de Sallent», Anuario de las Bibliotecas Populares. 1924-1925, 
Barcelona, Dirección Técnica de Bibliotecas. Diputación Provincial de Barcelona, 1925, p. 14. 
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treasure house of learning. It was wonderful to say: This is mine: it was thrilling to 

say, this is ours.»943 

 

En definitiva, gràcies a la tasca de les bibliotecàries, la majoria de la societat 

catalana, no sols les poblacions amb biblioteca, sinó tot el territori, es van adonar que 

perquè una biblioteca fos útil i, realment pública, amb lletres majúscules, havia de ser 

accessible i democràtica, i per això, aquelles poblacions que a partir d’aleshores van 

voler obrir una biblioteca, van demanar que fos sota les mateixes condicions. Fins i tot 

quan aquesta institució fou abolida per la Dictadura de Primo de Rivera, els municipis 

que tenien una concessió pendent, com Terrassa, van demanar a la Diputació Provincial 

de Barcelona que acabés de construir la biblioteca que la Mancomunitat els havia 

promès, seguint exactament les mateixes pautes de funcionament, com es pot palesar a 

través d’aquest article que es publicà el 2 de març de 1927 a La Publicitat: «Volem la 

biblioteca i la volem tal com ens va ser concedida. Si els actuals diputats tenen uns 

altres plans, està en la seva mà seguir-los endavant. Els compromisos contrets pels seus 

antecessors però, tenen el deure moral i legal de complir-los. Majorment si per part 

nostra es reclama el seu compliment. […] Volem la biblioteca completa. I la volem 

perquè és nostra. No ens acontentaríem amb la tornada d’uns terrenys. Tampoc amb la 

remesa d’uns llibres. Volem una Biblioteca Popular. Volem «la nostra» Biblioteca.» 944 

Els terrassencs no volien que la diputació els retornés els terrenys que 

l’ajuntament havia cedit a la Diputació, ni que se’ls enviés un centenar de llibres des de 

la Diputació, ja que tenien molt clar que no eren els llibres l’element primordial d’una 

biblioteca, sinó l’edifici i l’organització directora que la regia que feien d’aquell 

equipament la institució moderna que ells anhelaven: No volem, tampoc, que ens sien 

enviats uns centenars de llibres només. Està clar que l’element primordial d’una 

biblioteca el constitueixen els llibres. Els llibres sols però no són la biblioteca. Bon tros 

se’n falta. Una biblioteca està formada per un edifici, uns llibres i una organització 

directora.»945 

                                                           
943 Marty ANTIN, «The Immigrant and the Library», Bulletin of the American Librari Association, 7 
(1913), p. 147. Cita extreta de l’article de: Thomas AUGUST «Faith in Reading» a Thomas AUGUST i 
Kenneth CARPENTER (eds.) From institutions of Reading: The social life of libraries in the United 
States. University of Massachusetts Press, 2007. [en línia]: http://raley.english.ucsb.edu/wp-
content/Engl800/AugstFaithinReading.pdf -Consultat: 3 d’abril de 2016- 
944 «Biblioteca a Terrassa», La Publicitat, núm. 16.522 (3 de març de 1927), p. 5. 
945 Ibid.  

http://raley.english.ucsb.edu/wp-content/Engl800/AugstFaithinReading.pdf
http://raley.english.ucsb.edu/wp-content/Engl800/AugstFaithinReading.pdf
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Certament, arreu del territori català va quedar molt clar què era i què no era una 

bona biblioteca. L’any 1925, els redactors del Diari de Girona, també explicaren que no 

servia de res tenir una col·lecció de llibres tancada i guardada. I és que, si bé es podia 

tractar d’una bona biblioteca, si ningú la consultava no era una vertadera biblioteca 

pública, ja que l’afany principal d’aquestes no era conservar una col·lecció sinó facilitar 

la seva lectura i fer arribar els seus continguts al màxim de gent possible: Supongamos 

que esa bella colección de libros se encierra con profundo secreto en unos estantes. Y 

luego no se consiente que nadie los consulte. Se habrá formado una rica biblioteca, 

pero no una buena biblioteca pública, porque la base de esta lo es tanto la riqueza en 

los libros como las facilidades ofrecidas para su lectura. Buena biblioteca es pues, la 

que permite que su contenido de libros sea conocido de todos aquellos a quien interese 

conocerlo.946 

Malgrat la dictadura, per tant, les biblioteques populars crearen un precedent tan 

fort sobre què era un bon servei públic, que cap ciutat de Catalunya es va voler 

conformar amb menys. En aquest sentit, mai més no es podria tornar enrere, la 

cosmovisió dels catalans sobre com calia que fos una biblioteca perquè fos considerada 

pública ja estava creada i qualsevol que intentés imposar una cosa diferent fracassaria. 

N’és un botó de mostra, l’article que es publicà el 7 de febrer de 1931 al diari Acció 

Catòlica de Vilafranca del Penedès, titulat «Pluja de biblioteques», que es planyia 

perquè tot i la creació en poc temps de diverses biblioteques al centre de la ciutat, com 

la de la Caixa de Pensions, la de la Cooperativa Germanor i la del Col·legi de Sant 

Raimon, no n’hi havia cap de realment pública: Moltes biblioteques i cap biblioteca 

veritablement pública i tècnicament dirigida De fet, totes aquestes biblioteques vénen a 

ésser un sabotatge de la veritable biblioteca popular, que era en vies de realització, 

dels tràmits de la qual procurarem un dia assabentar els nostres lectors. (vegeu 

l’article sencer a l’apèndix).  

   

 

11.4. Agents de progrés i modernització? 

 
«Aquí a Espanya on l’Estat té una simple incapacitat en les qüestions 

d’educació i ensenyança ha arrelat poderosament la convicció de la 

esterilitat de les biblioteques. Més la Mancomunitat Catalana que porta 
                                                           
946 «Las bibliotecas», Diario de Gerona, núm. 60 (13 de març de 1925), p. 4.  
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en les coses d’instrucció i ensenyança una moderna orientació científica, 

que coneix les necessitats espirituals del poble, les seves inquietuds i 

afanys, ha tingut acert de formular en l’informe sobre les biblioteques 

populars una veritable institució de cultura, eminentment democràtica.» 

[sic.]947 

      Anònim, Pàtria, Valls, 1916 

 

 

Els dirigents de la Mancomunitat de Catalunya van aconseguir que les 

biblioteques populars fossin percebudes, en molts àmbits de la societat, com a 

instruments per assolir el progrés cultural i econòmic de la regió. A Tarragona els 

membres de la Lliga Regionalista, des del seu òrgan de premsa La Veu de Tarragona, 

expressaren que si la població volia assimilar-se a la resta de grans ciutats europees, 

necessitava, sí o sí, una de les biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya: 

«Refer la pàtria i orientar-la cap a Europa són dues coses simultànies. És trist el silenci 

de Tarragona en una qüestió d’actualitat. [...] Tarragona hauria de prendre part en 

aquests concursos organitzats per la Mancomunitat; i és que veritablement li manca 

una biblioteca [...], una biblioteca digna de la Catalunya del segle XX.»948 

Una idea que també van defensar els republicans catalanistes des del Diario de 

Tarragona, que afirmaren que les ciutats modernes ostentaven al costat dels seus 

palaus, «la indispensable biblioteca» que mai no faltava en els països que volien 

anomenar-se cultes.949 En sintonia amb aquests arguments, en una altra de les capitals 

provincials de Catalunya, Girona, hi hagué intel·lectuals que van voler remarcar «els 

avantatges qu’ens reportaria l’establiment de lo que s’han anomenat biblioteques 

populars.»950 És més, tal com ha posat en clar Giovanni C. Cattini, en la seva biografia 

sobre Joaquim de Camps i Arboix, l’any 1920 les minories regionalista i republicana de 

Girona acordaren un pacte de govern per a la modernització de la ciutat i per a defensar 

l’autonomia política de Catalunya que incloïa (a més d’una reorganització de la hisenda, 

la millora del clavegueram, una campanya de vacunació contra la verola, i l’obertura 

d’escoles primàries) sol·licitar una de les biblioteques populars que oferia la 
                                                           
947 «Diada Memorable» Pàtria, núm. 249 (20 d’octubre de 1916), p. 1-2. 
948 ODISSEU (pseudònim), «De cara a Europa», La Veu de Tarragona, núm. 233 (28 d’octubre de 1917), 
p. 1.  
949 «La biblioteca popular», Diario de Tarragona, núm. 752 (17 de març de 1923), p. 1.  
950 Manelic, «Petites cròniques. Biblioteques Populars», Diario de Gerona de Avisos y Notícias, núm. 199 
(29 d’agost de 1920), p. 1. Consultat a través del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de 
l’Ajuntament de Girona: http://www.girona.cat/sgdap/cat/premsa.php 

http://www.girona.cat/sgdap/cat/premsa.php
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Mancomunitat de Catalunya. Per això, el consistori es presentà al concurs obert el 26 

d’octubre de 1922.951  

En concordança, en una de les ciutats culturalment més dinàmiques de la 

província de Lleida, Tàrrega, sorgiren veus que consideraren que la inauguració de les 

noves biblioteques era un símbol de «progrés i millorament» i, per això, en van voler 

obtenir una.952 És més, la majoria d’intel·lectuals del món local català, afins al 

regionalisme i al republicanisme autonomista, van arribar a pensar que la seva ciutat 

mai no podria considerar-se moderna si no obtenien una de les biblioteques de la 

Mancomunitat. A Ripoll, per exemple, els redactors del periòdic El Delit, partidaris de 

sol·licitar una de les biblioteques de la Mancomunitat, advertiren al consistori ripollès 

que si no es postulava per aconseguir-la perdria una oportunitat d’or de situar la ciutat 

entre les més avançades de Catalunya: «Totes les poblacions que s’han interessat per 

obtenir una Biblioteca popular, de segur que ho han fet prescindint dels llegidors que 

en el moment de sol·licitar-la hagin pogut comptar, si no fits a la idea de fer un pas 

endavant. [...] no creiem que Ripoll sigui inferior a aquells pobles, ni que els elements 

directors vulguin parèixer un qualificatiu d’inferioritat.»953 

No es pot negar, per tant, que de sobte, a Catalunya el fet de llegir i d’acudir a 

les biblioteques va esdevenir sinònim de modernitat. Com va destacar Gaietà Rahola en 

la revista Sol Ixent de Cadaqués, a la dècada dels anys vint la lectura va esdevenir una 

moda que tothom volia seguir: «Avui el món es neguiteja per la lectura. L’afany de 

saber i d’esplaiar l’esperit devorant llibres [...] I gairebé no hi ha persona que s’estimi 

i estimi la civilització moderna, que no frueixi cultivant i cultivi la lectura».954  

Fins i tot en els anuncis que es publicaven en diaris i revistes de l’època, es va 

utilitzar, com a recurs per a transmetre un estil modern i elegant la figura d’un home o 

d’una dona gaudint de la lectura, com es pot comprovar, per exemple, en la falca que 

utilitzà la Casa Homs per anunciar els seus mobles a La Veu de Catalunya, l’any 1921: 

 

 

 

 
                                                           
951 Giovanni C. CATTINI, Joaquim de Camps i Arboix. Un intel·lectual en temps convulsos, Girona, 
Fundació Josep Irla, Diputació de Girona, 2015.  
952 PENSA D’OR (pseudònim), «Cal preparar-se amb temps», Crònica Targarina, núm. 76 (17 de febrer 
de 1923), p. 2. 
953 «Ripoll i les Biblioteques Populars», Delit, núm. 70 (14 de juny de 1918), p. 2 
954 Gaietà RAHOLA, «Per una biblioteca», Sol Ixent, núm. 147 (30 de juliol 1929), p. 1-2. 
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Img. 15. Publicitat de la Casa de Mobles Homs, que utilitza la imatge d’una dona 

llegint com a símbol de modernitat i elegància. 

 

 
 

Font: La Veu de Catalunya, núm. 7.874 (14 de juny de 1921), p. 12. 

 

La popularització de les lectures gràcies a la publicació d’edicions econòmiques 

i per a tots els públics fou un dels elements que va ajudar més a difondre aquesta nova 

tendència, de la mateixa manera que hi va contribuir també la instal·lació de 

biblioteques populars. No es pot menystenir, com ja s’ha vist en l’anterior capítol, que 

els cenacles de cultura de la mancomunitat van ajudar a posar fi a l’aïllament cultural de 

moltes localitats. Ni que, efectivament, fou gràcies a aquesta «finestra oberta al món»955 

que a l’àmbit local es van començar a debatre temes realment moderns, que afectaven la 

societat del moment, i que fins aleshores no havien estat tractats; com ara la qüestió de 

l’emancipació femenina, l’aplicació de criteris higiènics en l’urbanisme o el problema 

de les toxicomanies.956  

Un altre element que va contribuir a la modernització de la societat local fou ell 

disseny arquitectònic i la decoració escollits pels intel·lectuals noucentistes. Tal com 

explicà Teresa Mañà en la seva monografia, l’arquitectura, el mobiliari i la decoració es 

correspongueren amb les «pautes de netedat, funcionalitat i comoditat que es definien 

en el projecte».957 Així doncs, els nous equipaments complien una sèrie de requisits que 

la majoria d’edificis públics d’àmbit local no havien assolit mai. Si bé, la ciutat de 

Barcelona, ja comptava en aquelles alçades amb edificis similars, en els nuclis locals on 

                                                           
955 «La finestra», Vida Olotina, núm. 146, (15 d’octubre de 1918), p. 1-2.  
956 Arxiu de la Biblioteca Fages Climent. Dietari de la Biblioteca Popular de Figueres, [Llibre 1: 1922-
1925], 15 de desembre de 1922. La bibliotecària explica que tindran lloc unes conferències sobre higiene, 
preservació de malalties i toxicomanies.  
957 Teresa MAÑÀ, Les biblioteques…, p. 132-152. 
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foren instal·lades les primeres biblioteques, no hi havia precedents. En el cas d’Olot, la 

biblioteca fou dels primers edificis que es va construir segons uns criteris higiènics 

(bona ventilació, llum natural, parets blanques, etc.) i amb uns serveis que la majoria de 

les cases de la ciutat encara no tenien, com per exemple, els lavabos interiors o el jardí, 

la qual cosa féu que els centre es convertissin en un referent arquitectònic.  

En sintonia, a Figueres la infraestructura es va convertir en un emblema de la 

modernitat urbanística assolida. N’és una mostra, la publicació que féu l’any 1930 la 

revista Vida Parroquial de Figueres. Aquest òrgan de premsa va editar un número 

especial per analitzar com havia canviat la ciutat en trenta anys i va dedicar una pàgina 

sencera a explicar els canvis que s’havien realitzat a l’antic Carrer Ample, 

posteriorment anomenat Enric Prat de la Riba, gràcies a la construcció de la biblioteca 

popular. Les fotografies que es van emprar per il·lustrar aquest canvi, que són 

presentades a continuació, evidencien clarament l’evolució urbanística que gràcies a la 

Mancomunitat de Catalunya es va iniciar en aquesta ciutat de l’Empordà.958  

 
Img. 16. Fotografies de l’evolució urbanística del carrer on es va establir la 

biblioteca popular de Figueres, primer anomenat carrer Ample i, posteriorment, carrer 

Enric Prat de la Riba. 

 

 
Font: «La ciutat d’ahir, la d’avui», Vida Parroquial, núm. 26 (01 de maig de 1930), 

p. 4.  

                                                           
958 «La ciutat d’ahir, la d’avui», Vida Parroquial, núm. 26 (01 de maig de 1930), p. 4 i 5. 
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Img. 17. La Ciutat d’ahir (1901) i la d’avui (1930). A Figueres l’edifici de la presó 

vella fou substituït per la biblioteca popular.  

 

 
 

Font: «La ciutat d’ahir, la d’avui», Vida Parroquial, núm. 26 (01 de maig de 1930), 

p. 5. 

 

Abans de fer les reformes i la biblioteca, pel carrer Ample passava al descobert 

la Riera de Galligans. A més, la higiene i els edificis estaven descuidats. En canvi el 

carrer va guanyar encant i amplada, sobretot quan va ser derruït l’edifici de la presó i 

fou substituït pel de la biblioteca popular de la Mancomunitat, molt més modern. 

Amb tot, no fou únicament l’aspecte exterior el que va marcar tendència, les 

biblioteques també foren exemplars per la seva decoració interior. Per aquest motiu, 

l’any 1922, el Comitè executiu de l’Exposició Internacional del Moble i Decoració 

d’Interiors que s’havia de celebrar a Barcelona, d’acord amb la Mancomunitat de 

Catalunya, va voler recrear l’interior d’una de les biblioteques populars catalanes, ja que 

eren una mostra de sobrietat, modernitat i bon gust. El mobiliari que hi figurà fou el que 
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el govern de Josep Puig i Cadafalch va encarregar per a destinar a la Biblioteca Popular 

de Vic (aleshores en construcció).959  

Altrament, val la pena ressaltar que amb la creació de les biblioteques populars 

es va aconseguir fomentar uns hàbits i una idea de ciutadania molt més moderna que la 

que s’havia conegut fins aleshores. Les biblioteques ajudaren als seus usuaris a prendre 

consciència de com havia de ser el seu comportament en l’espai públic, en el qual 

podien gaudir i exercir els seus drets com a ciutadans, però en el qual també havien de 

complir certa normativa. La majoria va entendre que entrar a la biblioteca significava 

exercir un dret com a ciutadà, connotava utilitzar l’espai públic i formar-ne part i, per 

tant, també suposava complir amb uns deures: tractar els llibres amb cura, parlar baix, 

no renegar, descobrir-se el cap en entrar per la porta, no fer soroll, etc.  

Tot i que en un inici a les bibliotecàries els va costar mantenir l’ordre, de mica 

en mica el públic es va anar avesant a mostrar un gran respecte pels llibres i per a la 

resta dels usuaris. En general, el comportament dins el centre fou molt bo, tant que fins i 

tot altres regions de l’Estat Espanyol la posaren com a màxim referent. Jose Fondevilla, 

intel·lectual espanyol i articulista del periòdic conservador de Guadalajara La Unión 

exposà determinades situacions que succeïen en la vida social de la seva població i que 

a Catalunya ja estaven resoltes, entre elles el comportament dels usuaris dins les 

biblioteques: Para ponernos nuestro Guadalajara a la altura de Cataluña hace falta 

algo que al más miope se le ocurre. Por ejemplo: más limpieza en las calles. Un poco 

de civismo,[…], no ir a dormir y roncar en los salones públicos, no llevarse los 

periódicos de las bibliotecas públicas ni arrancar hojas a los libros, etc. Etc.960 

Un altre punt a destacar del projecte bibliotecari d’Eugeni d’Ors és que va 

contribuir a la modernització tècnica de biblioteques privades i d’associacions d’àmbit 

local. Al presentar un model de funcionament tan innovador, respecte a les biblioteques 

de la resta de l’Estat: amb horaris relativament amplis, personal propi, ordenació dels 

llibres per matèries i servei de préstec, aviat foren molts els centres bibliotecaris que 

també van voler dur a terme totes aquelles reformes. N’és una bona mostra la petició 

que feren els socis del Centre de Lectura de Reus. Des de la premsa local d’aquesta 

ciutat es va demanar que s’implantés el servei de préstec a la seva biblioteca, emulant el 

servei que donaven les biblioteques populars: «El préstec de llibres no sols propaga la 

                                                           
959 «Gaseta local», La Publicitat, núm. 15.501 (11 d’octubre de 1922), p. 2.  
960 José FONDEVILLA, «Contestando a una provocación» La Unión, Periódico conservador de 
Guadalajara, núm. 581 (18 de gener de 1919), p. 3.  
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lectura sinó que també educa i propaga la civilitat d’un poble [...] Obre els braços 

biblioteca del centre, deixa que els llibres respirin, que les claus no siguin una 

preocupació per les teves bibliotecàries, deixa que els teus llibres vagin a fer 

companyia a llurs amics en la solitud de llurs cambres d’estudi.»961  

A part del cas de Reus, com ja s’ha vist en epígrafs anteriors, la metodologia del 

centre fou presa com a model a seguir per als bibliotecaris del Centre Republicà de Rubí 

i de molts altres centres de Catalunya, i també d’arreu de l’Estat Espanyol, que 

gradualment van començar a classificar les obres per matèries, a obrir els prestatges i a 

permetre el préstec dels seus fons.  

Tot i aquests avenços, no es pot oblidar que els regionalistes-noucentistes encara 

haguessin pogut anar més enllà. I és que, com plantejà Albert Balcells en el seu estudi 

sobre l’Institut d’Estudis Generals: «El temes més polèmics i més crítics no van ser 

abordats. [...] es considerava que els temes més vidriosos, calia eludir-los, encara que 

fos al preu de donar un caire massa pudorós a l’acció́ divulgadora de la Comissió́. 

D’altra banda, mai no s’adoptà la forma d’una taula rodona amb diferents opinions en 

lloc de la conferència magistral sense col·loqui, que va ser la forma adoptada.»962  

En el cas de les biblioteques populars de la Mancomunitat va succeir exactament 

el mateix. L’elecció del fons bibliogràfic, així com de les conferències que s’hi donaren 

pecaren per ésser massa paternalistes, dirigistes i conservadores. A més, tocant a la 

qüestió de la religió, ni el fons bibliogràfic ni els símbols que envoltaven el centre eren 

neutres, sinó que estaven clarament vinculats al catolicisme. 

Així doncs per moderns que fossin el servei tècnic, els edificis i aquella nova 

forma de fer política i invertir en cultura, el projecte no fou tan innovador com hauria 

pogut ser; sobretot si es compara amb les propostes que en aquella mateixa època, 

havien plantejat anarquistes, republicans nacionalistes o intel·lectuals socialistes des de 

l’àmbit privat associatiu; i en el cas dels republicans també des dels municipis que van 

tenir l’oportunitat de governar, com Figueres. 

Jordi Casassas i els seus col·laboradors en la investigació Els intel·lectuals i el 

poder a Catalunya (1808-1975) feren referència a alguns d’aquests plantejaments més 

progressistes, com ara els que definí Pere Coromines, en la seva obra La vida 

                                                           
961 «Facilitem la lectura», La Crònica de Valls, núm.1.079 (20 de març de 1926), p. 2.  
962 Albert BALCELLS, «Civisme i higiene. El programa d’educació ciutadana de la Mancomunitat de 
Catalunya, 1914-1923», Cercles, revista d’història cultural, núm. 12 (gener 2009), p. 62. 
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austera;963 el pressupost de cultura de l’Ajuntament de Barcelona de l’any 1908,964 o les 

propostes educatives que va plantejar l’any 1910 per Lluís de Zulueta.965 Totes aquestes 

propostes eren molt més modernes, obertes i inclusives, ja que els seus fonaments 

pedagògics es basaven en el lliure pensament, la coeducació i la neutralitat religiosa. Per 

això, les biblioteques que els republicans haguessin desenvolupat si n’haguessin tingut 

l’oportunitat (com demostren els projectes de 1908 i els anhels de Zulueta), haurien 

estat més modernes, perquè la seva concepció sobre què era i què havia de ser la cultura 

era molt més avançada que la dels regionalistes; atès que a diferència d’ells no 

consideraven que la lectura fos un mitjà per adoctrinar la població, sinó que la 

concebien com un bé públic que calia posar a l’abast dels ciutadans, sense censura ni 

restriccions. 

Així doncs, tot i que no es pot negar que en molts aspectes el sistema de 

biblioteques fou del tot innovador i modern, cal distingir entre la modernitat 

administrativa, tècnica i arquitectònica del projecte, de la seva modernitat ideològica. Al 

cap i a la fi, com va remarcar Oriol Bohigas, en el prefaci del volum que sobre el 

noucentisme es va incloure en la Història de la cultura catalana dirigida per Pere 

Gabriel, no es pot oblidar que «L’etapa de la Mancomunitat fou una etapa 

oportunament conservadora [ideològicament]. Sense aquesta actitud hauria estat difícil 

tenir la convicció i el propòsit inqüestionat que calia construir el país gairebé de zero 

[...] Per això podríem dir que el Noucentisme, en aquesta fase que considerem 

centralment representativa, més que un “projecte de modernitat” fou un “projecte de 

país”»966 

Certament, era impossible fer evolucionar i modernitzar la regió si no es 

solucionaven abans certs problemes socials de base. I és que, per molt que les classes 

mitjanes i altes aconseguissin millorar la seva instrucció i ésser més productives i 

europees, si aquest prestigi i aquests diners no eren ben redistribuïts, ni s’invertien en 

fer millores i augmentar els sous dels obrers, no servien més que per a enriquir i 

beneficiar a uns pocs. Com resumí molt bé Pere Salamandra, des del periòdic socialista 

Renovación: «Lo malestar actual no s’aturarà amb aquestes lleis infantils que no 

                                                           
963 Emili BAYON,  Joaquim COLL, Albert GHANIME, et. al, «L’aparició del món contemporani» a 
Jordi CASASSAS (coord.), Els intel·lectuals i el poder a Catalunya (1808-1975)..., p. 210. 
964 Ibid, p. 217. 
965 Ibid, p. 220. 
966 Oriol BOHIGAS, «Del programa polític a la política cultural», a Pere GABRIEL SIRVENT (dir.): 
Història de la cultura catalana, Vol.7: El Noucentisme, 1906-1918, Barcelona, Edicions 62, 1994-1999., 
p. 19. 
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satisfan lo més mínim les justes aspiracions de la classe obrera, revelant, a l’ensems, un 

desconeixement absolut del complicadíssim problema social.»[sic.]967 

 En definitiva, els polítics de la Lliga Regionalista estaven atrapats en una mena 

d’atzucac força pervers; volien modernitzar econòmicament el país, però les 

conseqüències socials que es derivaven d’aquesta modernització no els interessaven i 

això portava a plantejar polítiques culturals i socials conservadores, dirigistes i 

paternalistes; que més que fer avançar la societat la feien retrocedir. Ara bé, com va 

puntualitzar Jordi Casassas aquesta problemàtica que va tenir lloc a Catalunya no fou 

exclusiva de la regió, sinó que es va donar en totes aquelles societats que aleshores 

estaven vivint un procés de democratització social, la qual cosa era: «sempre tensa i 

conflictiva».968  

 

 

11. 5. Dones, lectura i treball professional. Clixés de modernitat 

 

El fet que personal fos exclusivament femení, també fou un factor de 

modernització, ja que aquesta peculiaritat va contribuir a trencar els rols que 

tradicionalment s’havien adjudicat a les dones. La complexitat d’aquest tema mereix 

que sigui tractat a part de la resta, i és que els seus efectes sobre la societat són prou 

particulars com per a reflexionar-hi de forma específica. 

 

Img. 18. La dona i la lectura, un clixé de modernitat dels anys vint. 

 

 
 

Font: El Borinot, núm. 7 (7 de gener de 1924) p. 13 

                                                           
967Pere SALAMANDRA, «Vers el socialisme», Renovación, núm. 8 (7 de març de 1920), p. 2.  
968 Jordi CASASSAS, «Les bases inicials de la democratització de la societat catalana», a Pere GABRIEL 
SIRVENT (dir.): Història de la cultura catalana, Vol.7: El Noucentisme, 1906-1918, Barcelona, Edicions 
62, 1994-1999, p. 39.  
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Tal com van remarcar Albert Balcells, Enric Pujol i Jordi Sabaté en la 

monografia sobre la Mancomunitat de Catalunya que publicaren conjuntament, la 

carrera de bibliotecària va esdevenir una nova sortida professional en un moment en el 

qual les oportunitats per a les noies, fins i tot, per les instruïdes de classe mitjana, eren 

força restringides (a la UB les dones tan sols representaven un 12% de la matrícula 

oficial, i a Madrid un 8%).969 

Davant aquesta realitat, no ha d’estranyar que l’arribada de les primeres 

bibliotecàries a les seves destinacions d’origen generessin un impacte notori. Com 

expressà el periodista i escriptor de Valls, Pere Llobera el fet que les bibliotecàries 

fossin dones fou considerat per gran part de la societat una mostra de modernitat i 

d’europeïtzació: La provisió de places de les Biblioteques Populars obre un pervenir 

digne i honorabilíssim per a les dones joves [...] En aquest sentit, la Mancomunitat 

Catalana, ha fet obra veritablement europea. 970  

No es pot oblidar que a la majoria de ciutats catalanes que les dones treballessin 

en l’àmbit professional, a inicis de segle XX, encara no era del tot habitual. Per això, el 

fet que una dona professional i respectable esdevingués un referent cultural representava 

un canvi notable en la cosmovisió que fins aleshores havia imperat.  

A més a més, cal tenir en compte que, davant el conservadorisme referent a la 

qüestió de gènere, algunes bibliotecàries van decidir actuar per tal d’animar a les seves 

usuàries a trencar, també, amb els rols establerts. Adela Riera i Carré, per exemple, va 

intentar que les lectores de la seva biblioteca deixessin enrere el model de dona 

tradicional i els va recomanar obres d’escriptores feministes com: Concepció Arenal i 

Dolors Monserdà. A més a més, des de la Revista d’Olot els aconsellà: «defugiu d’ésser 

la dona paràsita que ha omplert les llars dels passats segles, la societat vos reclama el 

vostre servei, el qual efectuareu si assageu i esmerceu el millorament corporal i 

espiritual de vosaltres mateixes».971 

En altres llocs, com a Valls, si bé la bibliotecària no incidí directament en 

aquestes qüestions, sí que la seva influència i presència va servir per a obrir nous debats 

sobre l’alliberament femení, tal com reflecteix la premsa local: «Una de les qüestions 

que avui estan més en voga i que són objecte de discussió entre els pensadors és la del 
                                                           
969 Albert BALCELLS, Enric PUJOL i Jordi SABATÉ, La Mancomunitat de Catalunya..., p. 454.  
970 Pere LLOBERA, «Temes culturals», Pàtria, núm. 330 (27 d’abril de 1918), p. 2.  
971 Adela RIERA CARRÉ, «A les llegidores de la Biblioteca Popular», Revista d’Olot, núm. 2 (febrer 
1926), p. 9.  
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feminisme. Es parla a tota hora dels drets de la dona, així com abans, en temps de la 

Revolució Francesa, es proclamaven els drets dels homes.»972 En alguna ciutat, com a 

Olot, anteriorment a l’arribada de la bibliotecària, tan sols s’havia parlat de feminisme 

en els mítings anarquistes organitzats pel Centre Obrer de la ciutat.973  

Amb tot, el més important és que, entre 1915 i 1922, la qüestió de l’emancipació 

femenina va començar a ser reivindicada des de les institucions, de forma oficial. 

Gràcies a aquest fet l’alliberament la dona va deixar de veure’s com un fet revolucionari 

o anarquista, i va començar a ésser assimilat com un element de modernitat, com una 

oportunitat per a fer progressar el territori; d’apropar-lo a Europa. Aquest canvi de 

paradigma va ajudar moltes dones de l’interior de Catalunya a realitzar una passa 

endavant en la seva emancipació, ja que si fins aleshores aquell tema havia estat 

considerat de forma negativa, aleshores passà a ser positiu. 

Ara bé, paradoxalment, en moltes ocasions les bibliotecàries foren més 

valorades pel fet de ser amables, dolces, simpàtiques i servicials que per a ser dones 

autònomes, intel·ligents i vàlides. En el mateix cas de Valls, per exemple, la premsa va 

descriure a Consol Pastor, la primera directora de la Biblioteca Popular de la ciutat, 

destacant algunes de les seves virtuts més femenines. Els catalanistes del diari Pàtria la 

presentaren com una persona «gentil i discreta»,974 que va destacar per la seva «cultura 

i exquisida amabilitat que l’havia fet justament acreedora a la simpatia de tothom.»975 

En un sentit semblant, a Figueres el poeta Joaquim Moner va dedicar un dels seus 

sonets a la bibliotecària auxiliar, Carme Banús, que fou per a ell un àngel: 

 

 «Què hi ha en aquell mirar de ta pupil·la /De raigs que es filtren en el fons del cor?/ 

Què hi ha en ton front serè que cerca, apila, els nobles pensaments per tot tresor?/ Ta 

parla essència de les flors destil·la/ Com goteja la mel de beques d’or / Com rossinyol 

primaverenc refila/ ton cant d’elogi al bon novell autor/ I és que et mou l’anhel que 

dins tu es cobeja/ l’alat que vetlla el cultural palau/ fent amar sols lo bell ja a la 

                                                           
972 PHILS, «El feminisme de Santa Teresa», Estel Marià, núm. 57 (12 d’octubre de 1922), p. 1. 
973 Segons dades extretes de la premsa local, l’any 1892, Teresa Claramunt féu un míting a Olot, on parlà 
sobre l’amor lliure, la relació de la dona amb l’església, l’emancipació femenina i la propietat privada. 
Font: «Lo Meeting de Diumenge», L’Olotí, núm. 257 (6 de novembre de 1892), p. 4-5. Així mateix, i 
segons una crònica realitzada a Solidaridad Obrera, s’ha pogut constatar que el 19 d’octubre de 1918, 
també pronuncià una conferència en un sentit semblant, Rosario Dolcet, que animà a les treballadores 
olotines a sindicar-se: «la mujer asociada es el adelanto de la emancipación». Font: «Olot», Solidaridad 
Obrera, núm. 912 (19 d’octubre de 1918), p. 2. 
974 « Una visita a les obres de nostra biblioteca popular», Pàtria, núm. 302 (20 d’octubre de 1917), p. 1.  
975 «Informació», Pàtria, núm. 396 (19 de juliol de 1919), p. 3. 
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infantesa/ Ton civisme el mal llibre fueteja/ Tens àngel, seny, la joia de la pau /amb 

l’esperit etern de jovenesa.» 976 

 

Així doncs, el tipus d’alliberament que plantejà la Mancomunitat fou molt 

limitat, ja que tan sols va trencar amb una part dels rols prèviament establerts i va 

continuar perpetuant la resta. A més lluny dels objectius molt més igualitaris que, en 

aquella mateixa època plantejaren les feministes anarquistes, socialistes i republicanes, 

l’emancipació plantejada pels regionalistes fou molt reduïda.  

Amb tot, si es compara amb la situació en la qual es trobaven les dones abans de 

la Mancomunitat, i amb la que viurien, posteriorment, en els anys de la dictadura 

franquista, en els quals les dones van perdre fins i tot els seus drets jurídics, evidentment 

aquell assoliment fou, clarament, una passa endavant. I és que, malgrat les limitacions, 

la presència de les bibliotecàries en ciutats com Valls, Olot, Sallent, Canet de Mar i 

Figueres fou transcendent, perquè va donar nous arguments per a defensar 

l’emancipació i el treball femení professional en zones del territori català, on fins aquell 

moment s’havia parlat molt poc sobre el tema.  

Cal tenir en compte que per bé que a Barcelona ja feia temps que s’havia donat 

una passa endavant en aquell sentit, amb la fundació, l’any 1909, de l’Institut de Cultura 

i Biblioteca Popular de la Dona, a la resta del territori català la qüestió no va començar a 

plantejar-se fins a l’arribada de les primeres bibliotecàries i, paral·lelament, de les 

notícies que es podien llegir en els periòdics, arran del protagonisme que van adquirir 

les dones europees durant la Primera Guerra Mundial.  

En definitiva el fet que la Mancomunitat defensés la introducció de la dona en 

àmbits que fins aleshores no havia ocupat, i que ho fes des d’un punt de vista més 

conservador al discurs que es realitzava des de l’anarquisme i el socialisme, va facilitar 

que una part més àmplia de la població comencés a veure amb bons ulls la implicació de 

la dona en l’àmbit social i cultural. I és que, tal com han plantejat, darrerament 

historiadors del gènere Adrian Bingham, completant la tesi de Christine Bard i François 

Thébaud,977 el fet que, després de la Primera Guerra Mundial es comencés a debatre i a 

escriure sobre feminitat i feminisme, tant en els països bel·ligerants com en els neutrals, 

                                                           
976 Joaquim MONER, «Sonet», La Veu de l’Empordà, núm.696 (5 de maig de 1923) p. 3 
977 Christine BARD i Françoise THÉBAUD, «Los efectos antifemnistas de la Gran Guerra», en Christine 
Bard, Un siglo de antifeminismo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, p. 129-146. / Françoise THÉBAUD, 
«La Primera Guerra Mundial: ¿la era de la mujer o el triunfo de la diferencia sexual?, a Georges DUBY i 
Michelle PERROT (dirs.), Historia de las mujeres. El siglo XX, Madrid, Taurus, 1993, p. 31-89.  
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va suposar un gran avenç, ja que fins aleshores l’emancipació de gènere no havia estat 

mai un tema ni reconegut per les institucions ni tractat públicament en els mitjans de 

forma generalitzada. Per tant, encara que la Mancomunitat tingués un discurs 

conservador i limitador sobre l’emancipació femenina (comparat amb el que en aquella 

mateixa cronologia es defensava des d’altres corrents ideològics) va aconseguir donar 

reconeixement, legitimitat i visibilitat a la qüestió de gènere. 978  

 

 

11.6. Les biblioteques com a factor de democratització 

 
«Ella [la cultura] és la que ha de preparar les eleccions; quan vingui una 

consulta al cos electoral, els nuclis més cultes, els que s’hagin elaborat 

un ideal, els que tinguin més elements de judici, seran els que 

autènticament podran manifestar la seva voluntat. L’emissió del vot és un 

deure de ciutadania; el concepte d’aquest deure, però serà més elevat 

com és alt sigui el nivell cultural de qui el compleix.»979 

Carles Capdevila, 1930. 

 

Un dels primers estudis sobre la història de les biblioteques públiques, realitzat a 

Chicago l’any 1947, les va descriure com a: «arsenals of a democratic culture».980 

Aquesta investigació, realitzada per Sidney Ditzion, defensava que amb la creació de les 

primeres free public libraries es va donar per primera vegada a la història accés lliure i 

gratuït a la informació i als coneixements, eixamplant d’aquesta forma la cultura 

democràtica de la societat. 

 En aquest mateix sentit, l’any 1916, John Dewey va assenyalar que com més 

alta era l’educació i la cultura d’una societat més capacitat tenien els individus que la 

conformaven d’exercir la seva ciutadania amb plenitud. I és que, des del seu punt de 

vista, era a partir de l’educació que es podia aprendre a discernir, opinar, imaginar, 

                                                           
978 Adrian BINGHAM, Gender, Modernity and the popular press in inter-war Britain, Oxford, Clarendon 
Press, 2004.  
979 Carles CAPDEVILA, «La vida comarcal», La Publicitat, núm. 7.479 (17 d’abril de 1930), p.1. 
980 Sidney DITZION, Arsenals of a Democratic Culture. A social history of the American public history 
library movement in England and the Middle States from 1850 to 1900, Chicago, American Library 
Association, 1947.  
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inventar, crear, reflexionar i, per tant, també a generar arguments per a poder participar 

activament del debat polític i social.981  

Actualment, les investigacions sobre la lectura i la seva història han anat 

avançant i historiadors de la talla de Roger Chartier, han pogut constatar en diversos 

estudis que l’aparició de les primeres biblioteques públiques fou una fita tan important, 

com ha estat per a la societat actual la invenció d’internet, és a dir: una autèntica 

revolució pel que fa a la difusió, la transmissió i l’accés als coneixements i, per tant, 

també a la seva democratització.982 De fet, segons el sociòleg francès Jack Goody, saber 

llegir i escriure és el primer pas per poder participar plenament d’un sistema polític, per 

la qual cosa les biblioteques podien ésser una bona eina que contribuís a reduir l’apatia 

política: «il fallait savoir lire et écrire pour participer pleinement au système politique 

puisque ses activités tournaient autour des factures, décrets, commandes, 

programmes... Tout l’attirail du gouvernement et de l’administration».983 

Més específicament, l’any 1993, Arthur Wayne Hafner publicà el llibre 

Democracy and the Public Library, per a reflexionar i donar nous arguments sobre la 

qüestió, demostrant la importància que tingueren les biblioteques a l’hora d’informar els 

ciutadans i ajudar-los a prendre decisions; tant en l’àmbit familiar, com legal, com 

polític.984 En aquest mateix sentit, l’any 2001 el tema va despertar l’interès de diversos 

investigadors, que publicaren, sota la direcció de Nancy Kranich, el llibre Libraries and 

Democracy: the cornerstones of liberty, per tal de fer un estudi encara més profund de 

la qüestió. En el pròleg d’aquesta obra Nancy Kranich afirmà: «Libraries are for 

everyone, everywhere, they provide safe space for public dialogue. They disseminate 

information so the public on participate in the process of governance. They provide 

access to government information […] They serve as gathering places for the 

community to share interest and concerns. They provide opportunities for citizens to 

develop skills needed to gain access to information of all kinds.»985 

Malgrat l’existència de tota aquesta historiografia, tant a Catalunya com a la 

resta de l’Estat, s’han realitzat pocs estudis sobre aquesta qüestió. Excepcionalment, 

s’han publicat petits articles en revistes especialitzades en biblioteconomia i 
                                                           
981 John DEWEY, Democracy and education. An introduction to the philosophy of education, Nova York, 
The Macmillan Company, 1916. 
982 Roger CHARTIER, «Aprender a leer, leer para aprender», Nuevo Mundo [En línia]: 
http://nuevomundo.revues.org/58621 (Data de consulta: 11 de maig de 2016). 
983 Jack GOODY, Pouvoirs et savoirs de l’écrit, París, La Dispute, 2007, p. 217. 
984 Arthur WAYNE HAFNER, Democracy and the Public Library, Westport, Greenwood Press, 1994. 
985 Nancy KRANICH «Preface», a Nancy KRANICH (ed), Libraries & Democracy; the cornerstones of 
liberty, Chicago and London, American Library Association, 2001, p. II.  

http://nuevomundo.revues.org/58621
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documentació o s’han realitzat informes per tal de justificar el valor social de les 

biblioteques en el present.986 Però, fins avui, no s’ha fet una anàlisi completa sobre la 

repercussió política que van causar les primeres biblioteques públiques a Catalunya, ni 

si aquestes foren percebudes com un instrument de democratització per a la població 

que les va rebre. Per tot això, en aquest apartat tractaré d’abordar aquesta qüestió. 

Primerament, cal posar de manifest que l’aparició de la mateixa Mancomunitat 

com a institució ja va servir, en si mateixa, per apropar la política a la societat. De fet, 

un gruix important de la societat va començar a interessar-se, aleshores, per a qüestions 

que fins al moment no els havien cridat gaire l’atenció, com per exemple la participació 

en les eleccions provincials. En aquest sentit, els redactors de La Campana de Gràcia, 

consideraren que la Mancomuntitat contribuiria a reduir el desinterès que fins aleshores 

s’havia mostrat per aquelles comtesses electorals: 

 
«Fins ara, aquestes eleccions interessaven molt poc als ciutadans perquè l’esfera 

d’actuació de les diputacions és migrada i secundaria. D’aquí endavant, elegir 

diputats provincials [...] serà a demés elegir els diputats de la Mancomunitat, 

representants d’aqueixa cosa viva i plena que és Catalunya. Per això creiem que 

nostre poble mostrarà més interès en intervindré [...] i portarà a un major nombre 

d’homes idees netament democràtiques.» 987 

 

En segon lloc, pel que fa concretament a les biblioteques, he pogut constatar 

que, sobretot en els primers anys, les biblioteques foren vistes per gran part de la 

població com a institucions democràtiques, representants del que a l’època es va 

anomenar «nova política». Un testimoni molt clar d’aquest fet el donà Macià Guarro i 

Monfar, fill de Maties Guarro i Ribé (diputat de la Mancomunitat per la U.F.N.R pel 

districte de Valls-Montblanc). Aquest periodista i polític de Montblanc escrigué un 

article a la premsa local que reflecteix molt bé l’associació que es féu, a l’època, entre 

biblioteques populars i política democràtica.  

Monfar defensà que amb el canvi de govern que hi hagué després de les 

eleccions municipals del 14 de novembre de 1915 a la seva població – on van obtenir la 

                                                           
986 Felipe MENESES TELLO, «Bibliotecas y democracia: el caso de la biblioteca pública en la 
construcción activa de la democracia», Anales de documentación, núm. 11 (2008), p. 93-127; Rosa 
TOGORES, El valor social de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de 
Barcelona, Barcelona, Diputació de Barcelona, 2014.  
987 « De la Mancomunitat», La Campana de Gràcia, núm. 2.344 (11 d’abril de 1914), p. 1.  
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victòria els «regidors anticaciquistes»–,988 era el millor moment per a demanar una de 

les biblioteques de la Mancomunitat: «més si fins ara el nostre municipi, mirall de 

desorganització i despotisme, no ha pensat a instituir una biblioteca, no pot ni deu 

continuar aixís davant la importància donada a elles per la Mancomunitat 

Catalana.».989 És a dir, que per a Guarro una manera de demostrar que el nou consistori 

havia deixat enrere els personalismes i la corrupció era demanar una de les biblioteques 

de la Mancomunitat. Per tant, és evident que, des del seu punt de vista, sol·licitar-la 

suposava marcar una diferència amb l’anterior forma de fer política del consistori 

municipal, acusat per ell de corrupte.  

D’altres intel·lectuals van utilitzar aquest servei públic com a exemple per a 

demostrar que la nova forma de fer política de la Mancomunitat de Catalunya era molt 

més transparent i eficaç que la del govern espanyol. Francesc Vidal Jové, també afí al 

republicanisme autonomista, publicà un article en el qual posà la biblioteca popular de 

Valls com a exemple de «política nova» enfront de la «política vella» de l’Estat 

Espanyol. Contrastà la mala reputació que tenien les escoles i biblioteques públiques 

regentades per govern central amb l’orgull que sentia el poble català per les biblioteques 

populars de la Mancomunitat i, conseqüentment, afirmà que la política que es feia des 

de Madrid era: «envellida i destructiva», mentre que la que es feia des de Catalunya era: 

«constructiva i moderna». Així mateix, continuà argüint que la cultura era la base de 

qualsevol evolució:  

 
Heu’s aquí un magnífic exemplar [la biblioteca] dels fruits saborosos que produeix la 

nostra política de renovació tan combatuda i vilipendiada pels enemics de la Pàtria. 

[...] Els moderns pobles orientadors i civilitzats són aquells que tenen per base una 

sòlida i extensa cultura i com producte d’aquesta cultura que arriba a totes les esferes 

els governs saben recollir i estimular tots els batecs de la vida nacional.»990 

 

Per a Vidal Jové el fet que la Mancomunitat invertís en institucions culturals 

suposà un acostament vers una forma de fer política més democràtica. Per a ell la 

                                                           
988 En les eleccions municipals del 14 de novembre de 1915 a Montblanc va sortir vencedora la 
candidatura de Josep Poblet i Calderó, una coalició anta caciquista formada per a catalanistes i 
republicans, contra els membres del partit conservador i el tradicionalista, encapçalats per Isidre Arnabat i 
Miquel i Josep Llobera i Sampons. 
989 Macià GUARRO MONFAR, «Per una biblioteca municipal», L’Escut, núm. 12 (18 de març de 1916), 
p. 2.  
990 Francesc VIDAL I JOVÉ, «La vella i la nova política» La Pàtria de Valls, núm. 303 (27 d’octubre de 
1917), p.1. 
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creació de noves institucions, més obertes, transparents i honestes, suposava l’inici 

d’una regeneració ètica del sistema polític espanyol que estava estructuralment 

corromput. 

 Certament, en aquella cronologia, gairebé totes les cultures polítiques tenien la 

idea que l’educació i la cultura eren la base de qualsevol canvi, el remei que podia 

portar la regeneració i, per tant, la construcció d’institucions culturals va ser vista per 

gairebé tothom com una passà endavant en la lluita contra la ineficàcia del govern 

central, però també contra la corrupció que existia en el món local. En aquest sentit, 

Francesc Fontfreda, d’Olot, publicà un article en el qual presentava la biblioteca com un 

instrument de redempció de la ciutat, ja que permetria restaurar «les misèries que ens 

amargaven».991 

 Ningú podia negar, que la Mancomunitat de Catalunya fos el primer ens 

administratiu de l’Estat Espanyol que va aconseguir crear institucions culturals de forma 

ràpida i eficaç. I és que, tan sols en el termini de dos anys es va fer el projecte, es van 

concedir les biblioteques i es van inaugurar, cosa impensable si el projecte hagués estat 

ideat a Madrid. Aquesta forma de procedir va demostrar a la població que era possible 

crear un servei públic sense eternitzar els tràmits, amb una burocràcia més senzilla i més 

propera als ciutadans. Per això, per primera vegada després de molt de temps, la societat 

va poder comprovar que el que predicaven els polítics en els seus discursos es 

materialitzava i es feia efectiu, si més no en una part (ja que si bé l’any 1919 Puig i 

Cadafalch havia promès la instal·lació de 40 centres, en acabar-se els eu mandat tan sols 

se n’havien obert vuit). En aquest sentit, el diari La Pàtria de Valls destacà que, com a 

mínim el que es predicava la Lliga Regionalista: No són paraules buides ni promeses 

enganyoses. Són fets i realitats»992 I per això, es podia assegurar que la seva política 

era: «àgil, intel·ligent i honrada [...] aplaudida per amics i adversaris».993  

Per tant, les biblioteques catalanes igual que les americanes van ser: «institutions 

that schooled citizens in the conduct of democratic life.»994 És a dir, nstitucions que van 

ensenyar als ciutadans que existien formes de procedir més democràtiques que les 

habituals fins aleshores.  

Cal puntualitzar, però, que la Lliga Regionalista no van fomentar aquesta 

democratització de forma desinteressada. I és que, com ha assenyalat l’historiador Borja 
                                                           
991 «La finestra», Vida Olotina, núm. CXLVI, (15 d’octubre de 1918), p. 1-2. 
992 Joan Francesc VIDAL JOVÉ, «La vella i la nova política» La Pàtria de Valls..., p. 1. 
993 Ibid.  
994 Nancy C. KRANICH, «Introduction», Libraries & Democracy..., p. VI 



366 
 

de Riquer, per la Lliga Regionalista «era básico tener instancias de poder donde 

demostrar su eficacia administrativa y prestigiarse como mejores gestores de la cosa 

pública que los dinásticos».995 A més a més, i com és evident, no es tractava d’una 

democratització social i cultural total, ja que una autèntica democratització en aquest 

àmbit hauria significat, en primer lloc, que no existís cap tipus de censura en el fons 

bibliogràfic, i que realment la biblioteca hagués inclòs autors de totes les ideologies. 

En aquest punt val la pena ressaltar, que si bé és cert que entre 1914 i 1917 els 

regionalistes apostaren per a democratitzar políticament la societat, a partir de la crisi 

que va tenir lloc el 1917 posaren el fre de mà. En paraules del mateix Borja de Riquer 

els dirigents del partit s’adonaren: «del perill de la democratització i van optar per la 

solució conservadora, atès que la irrupció d’una política de masses majoritàriament 

canalitzada per republicans i socialistes els produïa “autèntic pànic”».996  

No fou fins a l’adveniment de la II República, quan la Generalitat Republicana 

va intervenir les biblioteques i les va tornar a unificar sota una mateixa xarxa, que el 

sistema bibliotecari es va plantejar d’una forma completament democràtica, 

contemplant en el seu fons l’entrada d’autors de totes les ideologies, així com de llibres 

de lectura fàcil, per a persones amb un nivell d’instrucció reduït.  

Recapitulant, sense els actors locals, el Consell de Pedagogia no hauria disposat 

de prou recursos per finançar, dinamitzar i fer publicitat dels centres i, possiblement, les 

biblioteques no haurien estat tan atractives pels usuaris. Per tant, en el cas català no 

sempre la dimensió nacional va condicionar la dimensió local, sinó que l’esfera local 

també va tenir capacitat de modificar projectes d’àmbit nacional. En efecte, l’èxit de la 

xarxa de biblioteques va raure en el fet que fou necessària la coordinació i la negociació 

entre l’ens regional i els ens locals; la suma de tots els esforços fou el que va enfortir i 

va fer prosperar el projecte, ja que com que no fou únicament realitzat des de Barcelona, 

gran part de la societat catalana el va sentir com a propi. 

Així mateix, les biblioteques com a nous espais de sociabilitat i, també, pel fet 

d’haver estat engendrades com a institucions garants i representants d’una nova forma 

d’administrar i fer política, van contribuir a democratitzar la societat catalana. L’opció 

lliure d’anar a la biblioteca i tenir accés directe als prestatges, sense haver de passar cap 

                                                           
995 Borja de RIQUER, «Los límites de la modernización política, a José Luis DELGADO, Las ciudades 
en la modernización de España, Madrid, Siglo XXI, 1992, p. 21- 60.  
996 Borja de RIQUER, Escolta, Espanya…p. 233.  
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mena de filtre (ni social, ni econòmic), fou una novetat que contribuí a generar un 

sentiment ampli de ciutadania, i a reduir també la desafecció per a la política.  

Ara bé, com que les biblioteques populars de la Mancomunitat no van arribar 

acompanyades de polítiques socials i educatives no serviren per a pacificar la 

conflictivitat social. A més, si a aquest fet si afegeix, que la Gran Guerra, i sobretot el 

triomf de la Revolució Russa el 1917, desvetllà expectatives excessives en la classe 

obrera i un temor igualment desproporcionat entre la burgesia; i que l’any 1922 va 

ascendir el feixisme al poder a Itàlia, fent trontollar el model d’Europa en el qual la 

Mancomunitat s’havia emmirallat; realment era difícil que les biblioteques poguessin 

fer créixer la classe mitjana, imposar uns nous valors morals i pacificar la societat  
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PART 5: AVALUACIÓ DEL 

PROJECTE I DEBAT IDEOLÒGIC 
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CAPÍTOL 12. LES BIBLIOTEQUES COM A CAMP DE BATALLA 

IDEOLÒGIC 

 

 

«[De la Mancomunitat de Catalunya] Uns en parlen com 

d’obra mitològica, altres com un assaig fracassat».997  

 

Josep Puig i Cadafalch, 1944. 

 

El sistema bibliotecari que va instituir el govern d’Enric Prat de la Riba fou molt 

més polèmic del que aparentment pot semblar en les investigacions que, fins avui, han 

sortit a la llum sobre aquesta qüestió.998  

La Xarxa de Biblioteques Populars de la Mancomunitat de Catalunya fou una 

empresa cultural que va despertar l’interès de la majoria d’intel·lectuals i polítics que 

entre 1914 i 1923 estaven en actiu. Una iniciativa tan innovadora, que va pretendre 

estendre’s per tot el territori català, per força havia de ser avaluada, fos de forma 

positiva o negativa, per a tots aquells actors polítics, socials i culturals que en aquella 

cronologia es deliren per ser influents. És més, les cultures polítiques que es quedaren al 

marge de la concepció del projecte noucentista–regionalista van voler modificar 

determinats aspectes del sistema bibliotecari plantejat, per tal d’adequar-lo millor als 

seus interessos i, al capdavall, a la seva cosmovisió i estratègia sociopolítica.  

Per tot això, en aquest capítol procuraré aprofundir en les discussions i els debats 

que es van produir arran de la instal·lació de les primeres biblioteques populars a 

Catalunya; tindré en compte el punt de vista de republicans nacionalistes, republicans 

radicals, obrers anarquistes, representants dels partits dinàstics i membres del partit carlí 

i de les associacions catòliques d’arreu del territori. Paral·lelament, examinaré, quines 

propostes alternatives es plantejaren, si és que n’hi va haver, i quina influència exerciren 

realment a l’hora de transformar el pla primigeni elaborat per d’Ors.  

L’examen de totes aquestes valoracions m’hauria de permetre determinar, 

finalment, si l’avaluació que feren les diferents cultures polítiques sobre les biblioteques 

populars catalanes fou objectiva o interessada; si les apreciacions que es feren es van 
                                                           
997 Josep PUIG I CADAFALCH, Memòries (edició a cura de Núria Mañé i Josep Massot i Muntaner), 
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, p. 281.  
998 Teresa MAÑÀ, Les biblioteques...; Assumpció ESTIVILL, L’Escola de bibliotecàries...; Albert 
BALCELLS, Enric PUJOL i Jordi SABATER, La Mancomunitat....,  
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mantenir constants en el temps o si van canviar en funció del context polític o social de 

cada període; i, en definitiva, comprendre quina fou la significació real del projecte. 

 

 

12.1. La posició del republicanisme catalanista 

  

Com han assenyalat Maria Gemma Rubí i Santiago Izquierdo, a l’albada de 

segle XX els principals actors del republicanisme catalanista treballaren de valent per tal 

d’assolir un espai propi en l’escenari sociopolític català. Els bons resultats electorals 

que obtingueren en els seus primers anys de vida feren guanyar confiança i embranzida 

als seus dirigents, que començaren a traçar un full de ruta per tal d’obtenir el poder 

polític de la regió.999 

En el terreny cultural Francesc Layret, Francesc Puig Alfonso, Pere Rahola, 

Albert Bastardas, Francesc Magriñà, Pere Coromines i Lluís de Zulueta definiren i 

fixaren les principals línies ideològiques i d’actuació de l’esquerra autonomista l’any 

1908, en la memòria que realitzaren per tal de bastir el Pressupost extraordinari de 

Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. A grans trets, gestaren un pla de renovació 

pedagògica i cultural per a la ciutat, que pretenien estendre mitjançant l’establiment de 

quatre escoles públiques i de qualitat, així com a partir de la instal·lació de centres de 

cultura popular, per això consignaren 80.0000 pessetes per a la creació de quatre 

biblioteques populars.1000  

Els tres grans eixos sobre els quals havia de girar aquest projecte eren la 

coeducació, l’ensenyament en llengua catalana i la neutralitat religiosa. Es tractava, 

efectivament, d’una proposta influïda pels postulats del krausisme, que va prioritzar la 

instrucció i la cultura de les classes populars a la inversió en institucions d’alta 

cultura.1001  

Aquesta concepció cultural es va fer extensiva, més enllà de l’Ajuntament de 

Barcelona, a tots els representants del republicanisme autonomista de Catalunya, quan 

                                                           
999 Gemma RUBÍ i Santiago IZQUIERDO, «El Centre Nacionalista Republicà (1906-1910) i el 
catalanisme d’esquerres», Cercles. Revista d’història cultural, núm. 11 (gener 2008), p. 106-122.; 
Santiago IZQUIERDO, República i autonomia. El difícil arrelament del catalanisme d’esquerres, 1904-
1931, Catarroja, Afers, 2006. 
1000 Assumpció ESTIVILL, L’Escola de Bibliotecàries…, p. 42.  
1001 Alfred PÉREZ-BASTARDAS, «El Pressupost extraordinari de cultura de 1908: entre la solidaritat 
municipal i la Solidaritat Catalana», Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, núm. 19 (2008), 
pp. 71-84. Raquel DE LA ARADA ACEBES, «El pressupost de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona de 
1908: un referent pedagògic», Temps d’educació, núm. 34 (2008), pp. 241-250.  
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l’abril de 1910 es va fundar la Unió Federal Nacionalista Republicana (U.F.N.R). En les 

seves bases constitucionals es van incloure com a preceptes bàsics el foment de la 

cultura popular, la llibertat de pensament i la neutralitat religiosa: «Base V. L’Unió [...] 

en l’ordre de la cultura declara qüestió prèvia la d’acabar amb l’analfabetisme, creu 

que l’Estat ha d’assegurar un mínim de cultura, que la nacionalitat i el municipi han 

d’organitzar i sostenir els centres d’instrucció primària i universitària i que els ideals 

de l’escola cívica, sota la sobirania del poder civil, han de respondre al principi de 

llibertat i d’igualtat per a totes les creences».1002 

Ara bé, circumstàncies d’índole política van fer que la materialització d’aquest 

programa cultural no es pogués instituir oficialment. Les campanyes realitzades per 

conservadors, tradicionalistes i el sector més catòlic de la Lliga Regionalista en contra 

de l’aplicació del Pressupost de Cultura a l’Ajuntament de Barcelona, la intervenció del 

governador civil Ossorio i el cardenal Casañas, i els resultats electorals desfavorables, 

van apartar l’esquerra catalanista del capdavant de consistori barceloní, així com de la 

possibilitat d’encapçalar el govern de la Mancomunitat de Catalunya i fer extensiva la 

seva estratègia cultural arreu del territori.  

Com ja s’ha vist en els primers capítols, el pla de cultura que es va portar a 

terme entre 1914 i 1923 no fou el que elaboraren, amb tanta precisió, els republicans 

autonomistes, sinó el que van concebre els polítics de la Lliga Regionalista, que 

aconsellats pels intel·lectuals noucentistes, posaren en solfa una política cultural 

destinada a renovar i modernitzar la cultura catalana.  

Per bé que la proposta cultural de l’equip de govern d’Enric Prat de la Riba tenia 

punts en comú amb la que havien exposat els republicans anteriorment, com la 

confiança en la funció regeneradora de la cultura i l’amor per a la llengua i la cultura 

pròpies, hi havia importants divergències, sobretot pel que fa a les llibertats religioses, 

sexuals i de pensament, que eren essencials per als primers i que, en canvi, els segons 

no trobaven adequades. A més a més, mentre els republicans catalanistes havien 

establert iniciar la seva obra de cultura per la base, mitjançant la formació d’institucions 

de caràcter popular; els regionalistes van promoure, en primer lloc, institucions d’alta 

cultura. 

                                                           
1002 Les bases del programa fundacional de la U.F.N.R es troben reproduïdes a Santiago ALBERTÍ, El 
republicanisme català i la restauració monàrquica, 1875-1923, Barcelona, Albertí Editor, 1972, p. 289-
292. La font original fou: «Bases constitutives de la Unió Federal Nacionalista Republicana», El Poble 
Català, núm. 1.858 (4 d’abril de 1910), p. 1. 
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Malgrat aquestes diferències, el context polític i l’oportunitat històrica que 

representà per a Catalunya la reunificació de les quatre províncies catalanes sota un 

mateix ens administratiu propicià que la majoria de republicans catalanistes recolzessin 

l’estratègia defensada per Prat de la Riba. Cal tenir en compte que fins aleshores cap 

institució s’havia plantejat invertir a modernitzar i fomentar la instrucció d’aquella 

manera. Per tant, és lògic que, d’entrada, els principals intel·lectuals i polítics de 

l’esquerra catalanista no poguessin fer res més que aplaudir i secundar el projecte. 

A les pàgines de El Poble Català, La Campana de Gràcia i de La Publicidad, 

periòdics d’abast regional afins a aquella cultura política, han quedat documentats els 

elogis que es van dedicar a la institucionalització del sistema bibliotecari.1003 En línies 

generals, van defensar la seva creació perquè podien ajudar a difondre coneixements 

arreu del territori català; perquè podien servir per a alliberar socialment a tots aquells 

que estaven submergits en l’analfabetisme i, perquè podien contribuir a difondre la idea 

que el catalanisme era una ideologia interclassista.1004  

Veus rellevants del partit, com la d’August Pi i Sunyer,1005 van subratllar la 

rellevància del caràcter democràtic d’aquells temples de cultura dissenyats per d’Ors. 

Segons el seu parer, l’entrada lliure i gratuïta, els prestatges oberts i el servei de préstec 

eren unes prestacions que podien comportar grans beneficis socials perquè, a més de 

contribuir a fomentar la cultura, facilitarien la interrelació social, el sentiment de 

pertinença ciutadana i l’autonomia individual i col·lectiva de la societat catalana.1006 En 

un sentit semblant, Ignasi Bo i Singla, del Partit Republicà Català,1007 així com Pere 

Lloret i Ordeix, que havia estat president de la Diputació de Tarragona per la U.F.N.R 

entre 1917 i 1919 i membre del Consell Permanent de la Mancomunitat entre 1921 i 

1923 pel P.R.C, valoraren positivament els centres perquè van contribuir a cohesionar el 

territori i perquè ajudaren a demostrar que la descentralització era positiva, ja que la 

                                                           
1003 «L’emprèstit de la Mancomunitat», El Poble Català, núm. 3.684 (26 d’abril de 1915), p. 2; Pere 
LLOBERA, «De les biblioteques», La Campana de Gràcia, núm. 2.481 (21 d’octubre de 1916), p. 3- 4. 
«Bibliotecas», La Publicitat, núm. 903 (21 d’octubre de 1920), p. 3. 
1004 «Inauguració d’una biblioteca a Figueres», El Poble Català, núm. 3.748 (1 de juliol de 1915), p. 1.  
1005 August Pi i Sunyer (Barcelona, 1879 – Ciutat de Mèxic 1965), catedràtic de Fisiologia de la Facultat 
de Medicina de Barcelona i polític. Fou un dels fundadors de la U.N.F.R. Entre 1918 i 1923 fou diputat al 
Congrés pel Partit Republicà Català, representant al districte de Figueres. (Font: Josep CARRERAS I 
BARNÉS, August Pi i Sunyer. Semblança Biogràfica, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1998).  
1006 August PI I SUNYER, «Pel llibre», Empordà Federal, núm. 412 (21 de desembre de 1918), p. 2. 
1007 Ignasi Bo i Singla (El Vendrell, 1872 – Barcelona, 1923) Periodista i escriptor català. Membre del 
Partit Republicà Democràtic Federal. Utilitzà el pseudònim Roc Guinard per col·laborar com a redactor 
a El Poble Català (1906) i a La Veu de Catalunya (1916) També va dirigir La Autonomía i col·laborà a El 
Federal de Reus i a El Campesino, òrgan de la Federació d'Obrers Agrícoles. Font: «Ignasi Bo i Singla». 
En línia: http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0010577.xml [Data de consulta: 19/03/2017] 

https://ca.wikipedia.org/wiki/El_Poble_Catal%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Autonom%C3%ADa
https://ca.wikipedia.org/wiki/El_Federal:_peri%C3%B3dico_republicano_coalicionista
https://ca.wikipedia.org/wiki/El_Federal:_peri%C3%B3dico_republicano_coalicionista
https://ca.wikipedia.org/wiki/Reus
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0010577.xml
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Mancomunitat «alliberada del jou estatista» va poder crear institucions de cultura 

superiors a les de l’Estat.1008  

 Fins i tot els redactors republicans autonomistes de periòdics i revistes locals 

volgueren lloar l’empresa bibliotecària iniciada el 1915. El setmanari Renovació, de 

Tarragona va cobrir l’acte de col·locació de la primera pedra de la biblioteca de Valls 

per destacar «la gran gesta realitzada per la Mancomunitat de Catalunya».1009 De la 

mateixa manera, a Figueres, els membres de la U.F.N.R. que aleshores estaven al 

capdavant de l’Ajuntament explicaren que van sol·licitar un dels nous equipaments de la 

Mancomunitat seguint una estratègia pragmàtica que es basava en la premissa de fer: 

«tot el possible perquè cada dia es gasti més en assumptes d’ensenyament».1010  

En aquest punt és necessari recalcar que en l’àmbit local l’empenta i la 

motivació d’intel·lectuals i polítics del republicanisme catalanista fou determinant per 

tal que algunes biblioteques populars esdevinguessin una realitat. Com s’ha pogut 

constatar anteriorment, a Figueres no hauria estat possible constituir el centre si no 

hagués estat pel convenciment de Josep Puig Pujades, que va persuadir a l’alcalde Marià 

Pujulà i Vidal d’efectuar aquella inversió. Anàlogament, a Valls hi tingueren un paper 

destacat Josep Magriñà, l’alcalde de la U.F.N.R que governà la ciutat a partir de 1916, 

així com Josep Mestres Miquel,1011 que aleshores era diputat provincial per aquella 

formació, i es va cuidar de fer un bon seguiment de la qüestió i de generar arguments a 

favor seu.1012  

Però és que a més d’aquests dos casos, cal tenir en compte que a les Borges 

Blanques la biblioteca fou inaugurada durant l’alcaldia de Francesc Cortada i 

Pibernat,1013afí a aquella cultura política1014 I que, al Vendrell l’equipament fou 

                                                           
1008 Ignasi BO I SINLA, «La centralització científica», La Veu de Catalunya, núm. 8.234 (16 d’agost de 
1922), p. 10; «A Tarragona. Conferència dels consellers Pere Lloret i Anselm Guasch al Teatre principal 
de Tarragona», La Veu de Catalunya, núm. 8147 (3 de maig de 1922), p. 5. 
1009 «Una biblioteca popular a Valls», Renovació, núm. 161 (29 d’octubre de 1916), p. 1-2. 
1010 «Visca la biblioteca, Visca l’autonomia», Empordà Federal, núm. 412 (21 de desembre de 1918), p. 
1. 
1011 Josep Mestres i Miquel (Vilallonga del Camp, 1868 – Vilallonga del Camp, 1949), metge, propietari 
agrícola i polític. Fou diputat provincial de Tarragona (1913-1919) i conseller de la Mancomunitat de 
Catalunya (1914-1919) per la U.F.N.R i pel P.R.C. (Font: Pilar RIERA, «Josep Mestres i Miquel», a 
Enric PUJOL i Josep SANTESMASSES (coords.) Diccionari il·lustrat dels diputats de la Mancomunitat 
de Catalunya. En línia: http://diputatsmancomunitat.cat/mancomunitat/content/mestres-i-miquel-josep 
[Data de consulta: 21/02/2016]). 
1012 «La biblioteca popular de Valls», Tarragona Federal, núm. 393 (29 d’octubre de 1916), p. 1-2. 
1013 En el moment de sol·licitar la biblioteca, Francesc Cortada era president del Foment Borgenc, entitat 
que va signar a favor de demanar la biblioteca. No seria fins l’1 de gener de 1918 que assoliria l’alcaldia, 
càrrec que ocupà fins l’1 d’abril de 1920, quan fou substituït per Pere Patau i Fonanet. (Font: Josep 
GELONCH SOLÉ, «El nacionalisme radical a les Garrigues. Joventut Catalanista de les Borges Blanques 

http://diputatsmancomunitat.cat/mancomunitat/content/mestres-i-miquel-josep
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sol·licitat pels membres del Centre Republicà Autonomista de la ciutat, aleshores al 

capdavant del consistori.1015 Durant la col·locació de la primera pedra de l’edifici del 

Vendrell parlà el diputat republicà autonomista d’aquella circumscripció, Emili Folch i 

Andreu, el qual expressà que aquell nou equipament significava que el Vendrell era un: 

«poble viu que ama el progrés».1016 

Altrament, fou significatiu el paper que tingueren polítics i intel·lectuals afins a 

aquesta ideologia en determinades ciutats que es presentaren a concurs, però que 

finalment no van poder obtenir cap biblioteca, com fou el cas de Sant Feliu de Guíxols 

(perquè la seva candidatura no fou prou atractiva pel Consell de Pedagogia) o el de 

Palafrugell (que tot i ser una de les ciutats escollides acabà essent desestimada perquè el 

consistori havia ofert un edifici mig ruïnós). Pel que fa a Sant Feliu, el consistori de 

majoria republicana va decidir presentar-se al segon concurs de biblioteques, 

convençuts segons expressaren en el seu setmanari local, El Programa, que aquest tipus 

d’institucions irradiarien cultura i instrucció arreu del territori.1017 Pel que respecte a 

Palafrugell, l’equip de govern es presentà en el tercer concurs gràcies a la proposta que 

plantejà en el ple de l’ajuntament de la ciutat Josep Sagrera i Coromines,1018 regidor per 

la U.F.N.R.1019  

Un cop oberts els primers equipaments, els membres de la U.F.N.R, primer, i els 

del Partit Republicà Català, després, col·laboraren i prengueren part activa en el seu dia 

a dia, ja que formaren part dels seus patronats, dinamitzaren les sales de conferències, 

acudiren de forma assídua a les sales de lectura i ajudaren a difondre les virtuts dels 

centres tant a escala local com regional. A part del cas figuerenc ja conegut, hi hagué 

                                                                                                                                                                          
(1920-1924), a Fites del Temps, VI Trobada d’Estudiosos de les Garrigues, Cogul, Editorial Fonoll, 
2007, pp. 131-141.) 
1014 Francesc Cortada pronuncià unes paraules de gran elogi vers la biblioteca el dia de la seva 
inauguració, per a ell la biblioteca fou una penyora de la gran «força i vigoria de la pàtria». [Font: 
«Inauguració de la Biblioteca Popular de les Borges Blanques», La Veu de Catalunya, núm. 7072 (3 de 
desembre de 1918), p.9.] 
1015 «L’obra del Partit Republicà», Baix Penedès, núm. 561 (16 de desembre de 1916), p. 1. 
1016 «Les biblioteques populars. Primera pedra per a la del Vendrell», La Veu de Catalunya, núm. 6.540 
(27 de juliol de 1917), p. 4.  
1017 «Per la cultura de la ciutat», El Programa, orgue de la Democràcia Federalista del Baix Empordà, 
núm. 716 (8 de setembre de 1917), p. 1.  
1018 Josep Sagrera i Coromines (Palafrugell, 1882 – Barcelona, 1934), mestre i polític. Fou director de 
l’Acadèmia Palafrugellenca, on s’ensenyava els valors del laïcisme i del catalanisme. L’any 1923 fou 
regidor per la U.F.N.R a Palafrugell. (Font: Josep SANCHO SANCHO, «Josep Sagrera i Corominas», 
Hiperenciclopèdia d’Esquerra Republicana de Catalunya, Fundació Josep Irla. En línia: 
http://www.memoriaesquerra.cat/plana.php?veure=bio&cmb_alf=141&lletra=S) [Data de consulta: 
21/02/2016]. 
1019 «De l’Ajuntament», El Programa, orgue de la democràcia Federalista de Palafrugell, núm. 984 (3 de 
febrer de 1923), p. 7. 

http://www.memoriaesquerra.cat/plana.php?veure=bio&cmb_alf=141&lletra=S
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presència de republicans catalanistes en els patronats de Valls, el Vendrell i Les Borges 

Blanques. En el cas vallenc, hi havia l’alcalde Josep Magriñà i un regidor del seu mateix 

grup, Ricard Pallarès.1020 Al Vendrell hi figuraven com a vocals Jaume Carner (que 

havia estat fundador del C.N.R i la U.F.N.R), Josep Gay Rigual (regidor pel Centre 

Autonomista Republicà del Vendrell entre 1917 i 1920) i Josep Ramon Blanch (també 

regidor en les mateixes circumstàncies).1021 Per acabar, a Les Borges Blanques s’hi 

implicaren Pere Mías i Codina, del P.R.C,1022 Alfred Pereña, diputat per la U.F.N.R i 

pel P.R.C a l’Assemblea de la Mancomunitat des de 1914 fins a 1923; i Francesc Macià, 

que aleshores era diputat al Congrés i que participà com a vocal en el Patronat Local.1023 

Macià prengué protagonisme en l’acte d’inaugural de l’immoble; va pronunciar un 

discurs, precisament, per a mostrar el seu suport a la iniciativa i per tal d’exposar que: 

«esperava de la cultura la llibertat a Catalunya».1024  

Tampoc no es pot menystenir que hi hagué famílies republicanes que enviaren a 

les seves filles a estudiar la carrera de bibliotecària, la qual cosa indica que molts 

membres d’aquesta cultura política confiaren en la prosperitat d’aquelles noves 

institucions. Maria Rossell i Vilar, que fou directora de la biblioteca de Les Borges 

Blanques entre 1918 i 1938, era germana de Pere Màrtir i Rossell un dels fundadors del 

Centre Nacionalista Republicà d’Olot que,1025 l’any 1931, fou diputat per Esquerra 

                                                           
1020 La primera reunió del Patronat de la biblioteca de Valls tingué lloc el primer de gener de 1919. 
Aleshores es van fer públics els noms dels seus membres a la premsa. Malgrat que la presidència i la 
secretaria foren per a homes afins al regionalisme: Fidel Moragas i Cèsar Martinell, entre els vocals hi 
havia, a més de l’alcalde Magriñà, el republicà autonomista Ricard Pallarès. [Font: «Informació», Pàtria, 
núm. 366 (4 de gener de 1919), p. 3.]  
1021 La Biblioteca del Vendrell fou inaugurada el 17 d’octubre de 1920 sota l’alcaldia de Josep Vidal i 
Canela. [Font: «Inauguración de una biblioteca» La Vanguardia, núm.17.113 (19 d’octubre de 1920), p. 
11.]  
1022 Pere Mías i Codina (Lleida, 1880 – Lleida, 1941), advocat i polític. El 1905 i el 1909 fou regidor de la 
Paeria per la Joventut Republicana de Lleida. El 1919 fou escollit diputat de l’Assemblea de la 
Mancomunitat de Catalunya pel P.C.R al districte de les Borges Blanques. Es pot consultar la seva 
biografia completa a Marc MACIÀ FARRÉ, «Pere Mías i Codina», a Enric PUJOL i Josep 
SANTESMASSES (coords.) Diccionari il·lustrat dels diputats de la Mancomunitat de Catalunya, en 
línia: http://diputatsmancomunitat.cat/mancomunitat/content/mías-i-codina-pere [Data de consulta: 
21/02/2016].  
1023 Sobre la Biblioteca de les Borges Blanques, no hi ha gaire documentació, ja que durant la guerra civil, 
l’edifici fou derruït per l’impacte d’una bomba, i amb ell també part del seu arxiu. No obstant això, Marc 
Macià i Farré, ha pogut reconstruir alguns episodis de la vida del centre, a través dels anuaris i el dietari 
del centre, que es conserven a la Biblioteca de Catalunya: Marc MACIÀ FARRÉ, Dictadura i 
democràcia en el món rural català: Les Borges Blanques 1923-1945, Tesi doctoral, Universitat de Lleida, 
2016.  
1024 «Inauguració de la Biblioteca de Les Borges», La Veu de Catalunya, núm. 7072 (3 de desembre de 
1918), p. 9.  
1025 Pere Màrtir Rossell i Vilar (Olot, 1882 – Barcelona, 1933), veterinari i polític. Fou un dels fundadors 
del Centre Nacionalista Republicà d’Olot, l’any 1908. El 1919 Josep Puig i Cadafalch el nomenà director 
de l’Ensenyament Agrícola Postal de la Mancomunitat de Catalunya. El 1931 fou diputat del primer 
Parlament de Catalunya per E.R.C. [Font: Joan PALOMAS I MONCHOLÍ, «Pere Màrtir Rossell i Vilar», 

http://diputatsmancomunitat.cat/mancomunitat/content/mías-i-codina-pere
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Republicana de Catalunya al Parlament. Com s’ha comentat adés, Mercè Farnés, 

directora de la Biblioteca de Canet de Mar entre 1920 i 1925, era la filla de Sebastià 

Farnés i Badó, folklorista i membre del sector més progressista de la Unió Catalanista 

(1891). Així mateix, anys més tard, van estudiar a l’Escola de Bibliotecàries i treballar a 

la Xarxa de Biblioteques Populars de Catalunya Teresa Rovira, filla del conegut dirigent 

de l’esquerra catalanista. Antoni Rovira i Virgili; i Carme Bastardas i Parera, filla 

d’Albert Bastardas i Sampere.1026 Per acabar, cal recordar el cas Adela Riera i Carré, 

bibliotecària que acabà essent militant d’E.R.C, en època de la Generalitat Republicana, 

ja que s’identificà clarament amb els valors que reivindicaven els dirigents d’aquella 

cultura política.1027 

 A pesar de tot aquest entusiasme i implicació inicials, amb el pas del temps 

començaren a aflorar petites desavinences tant pel fons com per la forma que s’estava 

executant aquella empresa. Cal tenir en compte que, encara que la majoria de 

republicans autonomistes haguessin recolzat la política cultural plantejada pels 

regionalistes-noucentistes, l’ideal de cultura republicà no havia desaparegut; seguia viu 

en determinats consistoris com el de Figueres, i també en els espais de sociabilitat 

d’entitats i associacions republicanes arreu del territori tal com han corroborat Jordi 

Soldevila i Roig, a través dels seus estudis sobre la sociabilitat republicana a les 

comarques del Pla de Lleida,1028 Enric Pujol i Xavier Carmaniu en el cas de les 

comarques de Girona;1029 Josep Sancho Sancho, pel que fa a les Terres de l’Ebre (1914-

1939),1030 i Gemma Rubí a través de la seva anàlisi comarcal del republicanisme i el 

                                                                                                                                                                          
Hiperenciclopèdia d’Esquerra Republicana de Catalunya, Fundació Josep Irla. En línia: 
http://www.memoriaesquerra.cat/plana.php?veure=bio&cmb_alf=152 (Data de consulta: 21/02/2016).] 
1026 Assumpció ESTIVILL, Qui era qui a l’Escola de Bibliotecàries, Barcelona, Universitat de Barcelona, 
2016, p. 139 i p. 212.  
1027 La biografia completa d’Adela Riera i Carré es pot consultar a: Sebastià ROIG, «Figueres, 1936: Els 
llibres vençuts», Revista de Girona, núm. 265 (2010), pp. 52-57.  
1028Jordi SOLDEVILA ROIG, «Joventut Republicana de Lleida: sociabilitat i política a les comarques del 
Pla de Lleida. 1900-1923», a Josep SANTESMASES (dir.) Republicans i republicanisme a les terres de 
parla catalana: Actes del VI Congrés de la CCEPC (Barcelona 2, 3 i 4 de novembre de 2006), Barcelona, 
Coordinadora de Centres d’Estudis de la Parla Catalana, 2008, pp. 361-374. 
1029 Xavier CARMANIU MAINADÉ, «L’Ateneu de Girona i Carles Rahola: Peces clau de la cultura 
gironina durant la Segona República», a Josep SANTESMASES (dir.), Republicans i republicanisme a 
les terres de parla catalana: Actes del VI Congrés de la CCEPC (Barcelona 2, 3 i 4 de novembre de 
2006), Barcelona, Coordinadora de Centres d’Estudis de la Parla Catalana, 2008, pp. 375-383; Enric 
PUJOL (dir.) El somni republicà. El republicanisme a les comarques de Girona, Barcelona, Edicions 
Viena, 2009.  
1030 Josep SANCHO SANCHO, El marcel·linisme a les Terres de l’Ebre (1914-1939), Baix Maestrat, 
Onada edicions, 2016. 

http://www.memoriaesquerra.cat/plana.php?veure=bio&cmb_alf=152
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nacionalisme a Catalunya.1031 I, per tant, no trigaria gaire a voler guanyar presència altra 

vegada a les institucions oficials com la Mancomunitat. 

 Una de les primeres disputes es va produir arran del poc reconeixement que els 

regionalistes donaren a la tasca que els republicans realitzaren en aquell àmbit. L’any 

1917 els redactors de La Campana de Gràcia, van retreure als homes de la Lliga 

Regionalista que s’atribuïssin tots els mèrits de l’obra realitzada sense esmentar la seva 

implicació: «Al escoltar a la gent de la Lliga, al sentir parlar de la Mancomunitat i de 

Catalunya, sembla talment com si aquella bona gent tinguessin l’exclusiva de l’amor 

patri... I qualsevol per curt de gambals que fos, déu preguntar-se: Es que la 

Mancomunitat no és filla també dels nacionalistes republicans?» 1032  

 De mica en mica es va anar estenent la impressió que els regionalistes volien una 

esquerra nacionalista que recolzés els seus projectes, però que passés desapercebuda a 

l’hora dels reconeixements.1033 Encara que entre 1914 i 1917 es posà molt d’èmfasi en 

recalcar que la Mancomunitat era obra de tots,1034 entre 1917 i 1923 aquesta admissió 

no fou tan evident, sobretot quan a escala municipal, regional o general, ambdós partits 

rivalitzaren en el camp de batalla electoral.  

 Així ho han confirmat, Agustí Colomines i Aurora Madaula en el seu darrer 

llibre sobre la Mancomunitat de Catalunya. En aquesta investigació ambdós autors han 

assenyalat que a partir de 1919 la unanimitat catalana fou «més aviat un miratge» que 

no pas una realitat.1035 Com és sabut, després de la presentació de l’Estatut de 1919, el 

fracàs del projecte i la radicalització ideològica que es va començar a estendre va 

espantar els dirigents de la Lliga Regionalista que, entre altres coses, tenien por de 

veure’s superats per l’esquerra catalanista a l’interior de Catalunya.1036 Per aquesta raó, 

a partir d’aquell moment van començar a jugar les seves cartes per tal de restar 

influència als que fins aleshores havien estat els seus aliats.  

 Per la seva banda, els republicans tampoc no es quedaren enrere; no desistiren en 

el seu objectiu d’intentar desbordar als membres del partit regionalista, que acusaren de 

moure’s únicament per interessos econòmics, tal com es pot veure en la vinyeta que 

                                                           
1031 Gemma RUBÍ I CASALS, «Republicanismo y nacionalismo en Cataluña a principios de siglo XX. 
análisis comarcal» a Esteban de VEGA, Mª Dolores de la CALLES (eds.) Procesos de nacionalización en 
la España Contemporánea, Salamanca, Universitat de Salamanca, 2010, pp. 115-131.  
1032 Ferran PAU «Meditacions», Empordà Federal, núm. 316 (10 de març de 1917), p. 1. 
1033 «El mangoneig regionalista», El Poble Català, núm. 4.208 (24 d’octubre de 1916), p. 1.  
1034 Josep PUIG I CADAFALCH, Memòries…,p. 323.  
1035 Agustí COLOMINES i Aurora MADAULA, Pàtria i Progrés. La Mancomunitat de Catalunya, 1914-
1924, Barcelona, Comanegra, 2014, p. 125-126. 
1036 Albert BALCELLS, Joan B. CULLA i Conxita MIR 
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segueix el text i que es publicà a La Campanya de Gràcia, el 30 de maig de 1919, just 

abans de les eleccions generals que tingueren lloc l’1 de juny d’aquell mateix any. 

 
 

Img. 19. Propaganda dels republicans catalanistes contra la Lliga Regionalistes a les 

eleccions de l’1 de juny de 1919. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: La Campana de Gràcia (30 de maig de 1919). Aquesta vinyeta fou publicada a l’obra 

d’Albert BALCELS, Joan B. CULLA I CONXITA MIR, Les eleccions generals a 

Catalunya, 1901-1923, Barcelona, Fundació Bofill i Matas, 1982, p. 283. 

 

 Més enllà d’aquest aspecte purament formal, propiciat per la lluita partidista 

entre uns i altres, alguns membres del republicanisme autonomista es mostraren 

reticents pel que fa a algunes qüestions de fons. Hi va haver intel·lectuals que opinaren 

que abans de continuar amb la concessió de més biblioteques era necessari activar un 

pla d’alfabetització. Rafael Ramis,1037 mestre i membre de la U.F.N.R de Figueres (que 

es reconvertí més endavant al socialisme) va argüir que sense uns mínims coneixements 

de lectura era impossible que fons bibliogràfic escollit per Eugeni d’Ors fos atractiu per 

a tota la població. Determinà, seguint els mateixos arguments que defensà l’any 1910 

                                                           
1037 Rafael Ramis i Romans (Figueres, 1880 ‒ Barcelona, 04/01/1936), mestre i amo del Col·legi 
Empordanès, la primera escola laica de Figueres que va aplicar els mètodes d’ensenyament moderns. Fou 
director del periòdic Empordà Federal (1911‒1916). En l’àmbit polític fou membre de la U.F.N.R i, 
posteriorment, del grup socialista de Figueres: Renovació Social. Fou regidor del consistori figuerenc, pel 
primer partit, entre 1912 i 1915 i, pel segon, entre 1920 i 1923. (Font: Anna TEIXIDOR, «Els homes i 
l’obra del republicanisme empordanès», Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, núm. 44. (2013), 
pp. 173-187.) 
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Lluís de Zulueta,1038 que no n’hi havia prou amb erigir un edifici i omplir-lo de llibres 

bons per a culturitzar al poble, ja que prèviament era necessari instruir a la ciutadania 

per tal que fos capaç d’entendre les obres que se’ls oferien.1039 

D’altres intel·lectuals d’aquest mateix sector ideològic, es van qüestionar la 

censura que els directors, primer Eugeni d’Ors i després Jordi Rubió, van exercir sobre 

el fons bibliogràfic.1040 Són una mostra fefaent d’aquestes queixes les denúncies que 

feren els redactors de l’Empordà Federal arran de l’absència d’autors catalans com Joan 

Maragall, Pep Ventura o el poeta Joan Salvat i Papasseit.1041 És més, Josep Puig i 

Pujades que era el president del patronat figuerenc va passar de la crítica als fets i va 

decidir, com ja s’ha vist en capítols anteriors, fer un homenatge a Joan Maragall;1042 

incentivar la creació d’un fons bibliogràfic sobre la sardana i a la música popular en 

homenatge a Pep Ventura; i crear una galeria de figuerencs il·lustres a la Sala de 

Conferències, entre altres mesures per a popularitzar i dinamitzar el centre. 

Paral·lelament, Pere Llobera, que l’any 1922 destacà com a membre d’Acció Catalana a 

Valls, reclamà per a la biblioteca de la seva població l’adquisició de llibres sobre la 

Gran Guerra, la història de la Revolució Francesa, així com obres d’autors moderns de 

sociologia i pedagogia.1043  

Ara bé, una de les qüestions que va causar malestar entre les files del 

republicanisme autonomista fou l’orientació catòlica del projecte. A Canet de Mar es va 

rebre en donatiu l’obra Els orígens del cristianisme de Renan, que no fou acceptada 

perquè relacionava el cristianisme amb l’anarquisme.1044 Àdhuc, a Figueres la Societat 

Protestant demanà la introducció d’una sèrie de llibres sobre laïcisme però la seva 

proposta també fou rebutjada. Però és que, a més a més, a la capital de l’Alt Empordà es 

va produir una discussió arran de la figura de la Mare de Déu que hi havia al llindar de 

la porta d’entrada de la biblioteca. Francesc Guillamet i Naspleda1045 que fou regidor pel 

                                                           
1038 Lluís de ZULUETA, «Una biblioteca moderna en Barcelona», La Cataluña, núm. 156 (9 de juliol de 
1910), p. 437. 
1039 Rafel RAMIS I ROMANS, «Els fonaments de la biblioteca», Empordà Federal, núm. 412 (21 de 
desembre de 1918), p. 4.  
1040 Jordi LLOBET, Lectura i biblioteques…, p. 127 i següents.  
1041 «Dels llibres encara tebis», Empordà Federal, núm. 624 (6 de gener de 1923), p. 2. 
1042 Josep PUIG PUJADES, «Honorarem a Maragall», Empordà Federal, núm. 647 (2 de juny de 1923), 
p. 2-3.  
1043 Pere LLOBERA, «Els llibres que més convenen a les biblioteques populars», Pàtria, núm. 408 (11 
d’octubre de 1919), p. 3. 
1044 Arxiu de la Biblioteca Manuel Serra i Moret. Fons de la Biblioteca Popular. Correspondència de la 
Biblioteca Popular de Canet de Mar. Carta de la central de biblioteques populars, 25 de setembre de 1920 
1045 Francesc Guillamet i Naspleda (Figueres, 19/03/1922 ‒ Figueres, 1943). Fill de Joan Guillamet i 
Campistral adroguer. Francesc va estudiar a la Llotja de Barcelona però, aviat, va haver de deixar la seva 
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Partit Republicà Català entre 1920 i 1923, no volia que l’Ajuntament permetés que una 

figura religiosa presidís l’entrada del centre.1046 La seva petició fou recolzada per Rafael 

Ramis, Luis López-Rodríguez Murray i Josep Sans i Roqué. Davant aquesta petició, 

l’alcalde, Marià Pujulà sortí per la tangent i al·legà que exposar aquelles qüestions en 

els plens del consistori no conduïa a cap finalitat perquè ells no tenien potestat per a 

decidir per sobre de la Mancomunitat de Catalunya; propietària de la biblioteca i de la 

verge.1047 Per tant, la proposició de Guillemet acabà essent rebutjada per tal d’evitar un 

enfrontament amb l’administració catalana.1048  

Tots els retrets esmentats fins ara sorgiren a mesura que els republicans 

nacionalistes comprovaren que les expectatives que havien dipositat en el pla de 

biblioteques no es compliren. En primer lloc, perquè d’Ors no va voler incloure dins el 

fons bibliogràfic els autors de referència de la cultura popular i republicana (com Serafí 

Pitarra, Anselm Clavé, Pi i Margall, etc.), tot i que també formaven part de la identitat, 

la cultura i la història de Catalunya, com han demostrat historiadors com Pere Gabriel o 

Josep Termes.1049 I en segon lloc, perquè els equipaments culturals de la Mancomunitat 

tampoc no donaren els resultats que ells haurien desitjat; els usuaris que hi acudiren 

foren poc nombrosos i, en línies generals, únicament de les classes mitjanes i altes de la 

societat. Així doncs, la transformació social i el progrés que s’haurien hagut d’assolir 

amb les biblioteques no acabaren d’arribar, com a mínim no entre 1918 i 1923, i això va 

decebre a molts intel·lectuals que inicialment havien confiat en aquella obra de govern.  

Aquest desengany féu que algunes veus del moviment republicà proposessin 

reformar de dalt a baix el programa cultural dels regionalistes-noucentistes amb una 

proposta alternativa, més transgressora i inclusiva en l’àmbit ideològic. Des de les 

pàgines de La Campana de Gràcia, per exemple, es va defensar la necessitat de 

promoure una política cultural pròpia: «A l’obra cultural, però conservadora i de 

                                                                                                                                                                          
carrera artística per encarregar-se del negoci familiar. Milità al partit republicà nacionalista, va formar 
part del consistori figuerenc com a regidor els anys 1909-1911 i 1920-1923. L’abril de 1936 fou tinent 
d’alcalde per ERC. [Font: Manuel MORENO CHACÓN i Anna TEIXIDOR, «La col·lecció Guillamet-
Navarra», AIEE, núm. 40 (2009), pp. 375-401.] 
1046 Manuel MORENO CHACÓN, El personal polític republicà a l’Ajuntament de Figueres. Les 
eleccions municipals durant la Restauració (1877-1923), Figueres, Diputació de Girona, 2004, p. 275. 
1047 L’efígie ja havia estat robada el desembre de 1922 perquè causava certa repulsió a un sector 
determinat de la societat, però fou reemplaçada de seguida pel president del Patronat. Tal vegada per això 
es va procedir a fer una petició formal a l’ajuntament per tal de retirar-la de manera oficial. [Font: La Veu 
de l’Empordà, núm. 949 (16 de desembre de 1922), p. 5.]  
1048 «Sessió de l’Ajuntament», Empordà Federal, núm. 306 (17 d’agost de 1923), p. 2. 
1049 Pere GABRIEL SIRVENT, El catalanisme i la cultura federal: història i política del republicanisme 
popular a Catalunya el segle XIX, Reus: Fundació Josep Recasens, 2007; Josep TERMES, Les arrels 
populars del catalanisme, Barcelona, Editorial Empúries, 1999.  
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vegades religiosa de la Diputació i la Mancomunitat, podien haver oposat una 

ensenyança popular i civil. La intel·ligència burgesa té els seus laboratoris baix la 

protecció regionalista, la intel·ligència popular els hauria de trobar sota la direcció 

republicana.»1050 En sintonia, tal com han corroborat Margarida Casacuberta i Josep 

Murgades, des de L’Esquetlla de la Torratxa, Santiago Rusiñol, amb el pseudònim 

Xarau, féu evident el: «desencaix entre el tan repetit concepte de “civilitat” i les 

actituds incivilitzades d’aquesta societat que ha de passar, sense ser-ho, per ideal».1051 

Aquest artista denuncià la hipocresia dels regionalistes-noucentistes, ja que no es volien 

adonar de la realitat social, ni de la pobresa de la societat amb la qual convivien; 

preferien aparentar normalitat, promoure l’excel·lència, i realitzar polítiques destinades 

tan sols a unes minories i això, des del seu punt de vista, no conduïa enlloc.  

Anàlogament, Albert Bastardas i Sampere, que havia estat alcalde de la ciutat de 

Barcelona entre 1908 i 1909, publicà un article a El Poble Català per tal de denunciar 

que el mateix problema que havia impedit renovar la política cultural de la ciutat de 

Barcelona l’any 1908, el reaccionarisme, continuava vigent i estava encallant també 

l’èxit de la gestió cultural de Mancomunitat de Catalunya. Bastardas sostingué que tot i 

que havien passat 10 anys des del fracàs del Pressupost Extraordinari de Cultura de la 

ciutat de Barcelona semblava que les coses continuaven igual. Per aquesta raó, 

reivindicà dur a cap una gestió de la cultura «laica, catalana i moderna».1052  

Més endavant, altres intel·lectuals i polítics d’aquesta mateixa cultura política 

van voler matisar les crítiques que realitzaren a la gestió duta a terme pels regionalistes-

noucentistes. Convé tenir present, com ha assenyalat Albert Balcells, que al llarg dels 

anys vint el govern de la Mancomunitat va quedar desacreditat davant els sectors més 

populars de la societat arran de la seva incapacitat per a solucionar la conflictivitat 

social produïda en l’etapa del pistolerisme. Per aquesta raó, aleshores es va començar a 

estendre la idea entre la majoria social obrera que la Mancomunitat era un organisme 

burgès, inútil i menyspreable.1053 Davant l’expandiment d’aquesta percepció, i just 

                                                           
1050 «El descendiment municipal», La Campana de Gràcia, núm. 2.582 (28 de setembre de 1918), p.1. 
1051 Margarita CASACUBERTA, «Santiago Rusiñol contra el Noucentisme: el glosari de Xarau (1907-
1925)», a Santiago Rusiñol et son temps, París, Éditions Hispaniques, 1993, pp. 79-98; Josep 
MURGADES, «Sinopsi de l’antinoucentisme històric…, p. 114-115. 
1052 Albert, BASTARDAS, «10 anys del Pressupost de Cultura de 1908», El Poble Català, núm. 4.583 
(22 de març de 1918), p.1.  
1053 Albert BALCELLS, Puig i Cadafalch, president de Catalunya, i la seva època, Barcelona, Rafael 
Dalmau Editor, 2013, p. 84. Balcells recull el testimoni que Josep Pla narrà sobre el que li havia dit 
l’arquitecte: «La vida de la Mancomunitat anava prenent l’aire irrisori que agafen les coses quan l’ordre 
públic elemental no és assegurat. Sense aquest ordre la cultura no té cap interès». Josep PLA, Retrats de 
passaport, vol 17, Barcelona, Destino, 1970, p. 263. 
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abans de les eleccions provincials del juny de 1923, els òrgans de premsa del 

republicanisme catalanista publicaren diversos articles especificant que calia distingir 

entre l’obra de govern de la Lliga Regionalista, que era criticable, del que era la 

Mancomunitat de Catalunya com ens administratiu, que no podia qüestionar-se, pel fet 

de ser una institució clau per a poder assolir algun dia l’autonomia plena.1054 Màrius 

Aguilar, 1055 amb el pseudònim de PARADOX,1056 exposà en aquest sentit:  

 

«Podem fomentar que la Diputació i la Mancomunitat estigui en mans d’un partit 

polític conservador i antipàtic. Podem rebutjar en el senyor Puig i Cadafalch com a 

president de la Mancomunitat, però la Mancomunitat sempre restarà l’embrió de la 

futura autonomia, i l’únic organisme nostre amb eficàcia extensa i continuada. La 

Santa Insistència s’anomena a Catalunya: Mancomunitat. S’anomena, també, obra 

feta. Perquè el nacionalisme, perquè el poder polític de Catalunya, pot donar una 

resposta en els que l’interroguen per la seva fecunditat i per les possibilitats que 

posseeix, senyalant-los-hi les obres de la Mancomunitat, les obres d’espiritualitat i de 

materialització de la Mancomunitat.»1057 

 

A més, va apel·lar a l’exemple de les biblioteques populars per a demostrar 

l’eficàcia d’aquella institució mare: «Les obres de la mancomunitat tenen una realitat. 

Són coses tangibles i d’alta qualitat. Són llibres, són escoles, són laboratoris, són 

biblioteques, són càtedres.»1058 

 Al capdavall, tot i que la majoria dels afiliats al republicanisme nacionalista 

consideraven que l’obra cultural i política empresa per la Lliga Regionalista no era la 

més adequada, van comprendre que comparat amb el que els oferia el govern espanyol 

era força acceptable. I és que, certament, era molt més del que havien pogut obtenir en 

l’àmbit cultural. Per això, no volgueren perjudicar a la Mancomunitat, ni plantejaren 

crítiques destructives sinó tot el contrari; el seu objectiu fou influir als seus dirigents per 

a millorar la seva obra i popularitzar-la. Aquesta postura pragmàtica que adoptaren els 

republicans, en efecte, ha estat corroborada en altres investigacions com la realitzada 

                                                           
1054«La política interior», La Publicitat, 15.430 (6 de juny de 1923), p.1.  
1055 Josep CLARA, «Màrius Aguilar, Figueres i el catalanisme», Annals de l’Institut d’Estudis 
Empordanesos, núm. 45 (2014), pp. 413-428. 
1056 La identificació del pseudònim PARADOX amb Màrius Aguilar i Diana l’he pogut establir gràcies a 
l’article que publicà Josep Maria ROIG I ROSICH, «L’Humor polític durant la dictadura de Primo de 
Rivera», Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, XXVI (2015), p. 19-39.  
1057 PARADOX (pseudònim de Màrius AGUILAR), «Crònica. Lo permanent», La Campana de Gràcia, 
núm. 2816 (9 de juny de 1923), p. 2. 
1058 Ibíd.  
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per Enric Ucelay da Cal.1059 

L’adveniment de la dictadura de Primo de Rivera, el setembre de 1923, va tallar 

les aspiracions dels republicans de modificar, de forma gradual, el projecte dels 

noucentistes-regionalistes. La censura i la repressió que van exercir els homes del règim 

entre 1923 i 1931 va fer canviar la seva visió de les biblioteques. En aquells moments 

d’incertesa, els líders del moviment decidiren fer pinya per tal de defensar, dins les 

seves possibilitats, les institucions, la llengua i la cultura catalanes, cosa que incloïa 

també les biblioteques, que acabaren convertint-se en una mena de símbols de 

resistència per a tots aquells que no estaven d’acord amb els ideals del règim.  

El nou significat que va prendre l’obra de cultura de la Mancomunitat en aquells 

anys es pot percebre, per exemple, mitjançant el canvi de to i d’actitud que adoptà 

Carles Rahola enfront del moviment noucentista. Cal fer avinent que aquest intel·lectual 

s’havia mostrat d’allò més refractari vers la ideologia orsiana que titllà, com ha 

demostrat Xavier Carmaniu, d’elitista i insensible: «N’hi ha que tenen un esperit 

selectíssim, que jo admiro, com l’Eugeni d’Ors, però com que forma un nucli d’isolats 

voluntaris, llur influència és escassa; sinó ben negativa en ell poble. L’Ors [...] prova 

d’educar refinadament als que ja estan mig educats o als que han pogut educar-se i no 

ho han fet, amb aquells que tenen fàbrica i autos i no els falta llotja al Liceu, i vestint 

de frac se’ls escapa una mala paraula. Eficàcia sobre el poble, irradiació social, 

simpatia envers els que sofreixen, no hi és».1060  

No obstant això, amb l’adveniment de la dictadura, Rahola es va convertir en un 

dels grans defensors de les biblioteques populars creades.1061 És més, va treballar des de 

l’ombra per tal que no es desvirtués el projecte bibliotecari a la província de Girona i, 

un cop caigut el dictador, va recordar el gran valor d’aquells centres: «Quisiera, lector 

discreto, poder darte una idea de las bibliotecas Populares que creó la Mancomunidad 

de Cataluña y vienen sosteniendo, des de que fue disuelto dicho organismo, las 

diputaciones catalanas […]. Quisiera en una palabra comunicarte toda la admiración 

que siento por esas bibliotecas y hacerte devoto de ellas, a fin de que prócer adinerado 

o ciudadano modesto, contribuyeses a crearlas en aquellas poblaciones que carecen de 
                                                           
1059 Enric UCELAY DA CAL, «La Diputació i la Mancomunitat: 1914-1923», a Borja DE RIQUER (dir.) 
Història de la Diputació de Barcelona II, Barcelona, Diputació de Barcelona, 1987, pp. 37-177.  
1060 Carles RAHOLA, La joventut de Catalunya davant Europa, Barcelona, Bartomeu Baixarias Editor, 
1911 (Cita extreta de la investigació duta a terme per Xavier CARMANIU, «L’Ateneu de Girona i Carles 
Rahola. Peces clau de la cultura gironina durant la Segona República», a Josep SANTESMASES (dir.), 
Republicans i republicanisme…, p. 375). 
1061 Carles RAHOLA, Contra l’invasor, recull d’articles a l’autonomista (1900-1938) [a cura de Rosa Mª 
OLIVERAS i Lídia TRAVERIA],Valls, Cossetània Edicions, 2007, pp. 94-97 i pp. 120-123.  
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ellas o a sostenerlas allí donde ya existen.» 1062 

Un cop finalitzada la dictadura, la llavor que els republicans catalanistes havien 

començat a plantar a Barcelona l’any 1908 i que, més endavant i des de diverses 

poblacions s’havia anat regant, acabà donant els seus fruits. Aleshores, alguns 

republicans autonomistes, com Josep Puig i Ferrater, tornaren a recuperar els arguments 

formulats a inicis de segle; i adduïren que en tota biblioteca «al costat de Sant Agustí hi 

havia d’haver les obres de Voltaire».1063 El que seria diputat per E.R.C. a les Corts 

Republicanes entre 1931 i 1933 esgrimí que no s’havien de concebre les biblioteques 

com un problema de dretes i esquerres, sinó que aquestes havien de ser una taula 

parada: «on tothom pugui trobar-hi les menges més adients al seu esperit.» 1064 Així 

mateix, defensà que estaven igualment faltats de sentit comú els que en nom d’una falsa 

moral privaven que en una biblioteca hi figuressin les obres de Renan, Rousseau o 

Voltaire, com aquells altres que en nom d’un fals esquerranisme prohibien que hi 

figuressin les obres de Jacques Bossuet, Sant Agustí o Santa Teresa. 

Òbviament, aquesta mateixa opinió fou la que va prevaldre quan el 26 d’octubre 

de 1931 els dirigents d’E.R.C van esbossar la seva pròpia política cultural i bibliotecària 

des del capdavant de la Generalitat de Catalunya amb la creació del Servei de 

Biblioteques de la Generalitat. Aleshores, Ventura Gassol, conseller de cultura d’aquell 

nou organisme, va ordenar introduir en el catàleg de les biblioteques autors i obres de 

totes les temàtiques.1065 Com explicà el mateix Jordi Rubió en l’Anuari de les 

biblioteques populars, a partir d’aquella data es va produir una ràpida adaptació del fons 

bibliogràfic que, de forma «gradual i responsable», va incorporar llibres de totes les 

ideologies.1066  

En aquest punt, convé posar en relleu que si Ventura Gassol es decidí a fer 

aquest canvi de seguida, fou perquè que els seus antecessors ja feia temps que havien 

identificat i reivindicat que aquell era el camí a seguir per tal que les biblioteques fossin 

funcionals. Segons afirmà el mateix conseller, per dissenyar la seva política cultural 

                                                           
1062 Carles RAHOLA, «Las bibliotecas populares. Elogio», L’Autonomista, núm. 9.498 (4 d’abril de 
1931), p. 1. Consultat al Servei de Gestió Documental online de l’Ajuntament de Girona: 
http://www.girona.cat/sgdap/cat/premsa.php [Data de consulta: 16/02/2017]. 
1063 El resum de la conferència que pronuncià Josep Puig i Ferrater es pot consultar a l’article que publicà: 
Agustí VERGÉS, «Tot plegat, fa pena», Diari de Vich, núm. 184 (15 de desembre de 1930), p.1.  
1064 Ibíd.  
1065 Enric UCELAY DA CAL, «La consolidació del “noucentisme” de masses. Ventura Gassol com a 
conseller de la Generalitat, 1931-1932», Revista de Catalunya, núm. extraordinari (2013), pp. 27-36. 
1066 Jordi RUBIÓ, «Notes Preliminars», Anuari de les biblioteques populars de la Generalitat, Barcelona, 
Impremta de la Casa de Caritat, 1932, p. VII. 

http://www.girona.cat/sgdap/cat/premsa.php
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trobà inspiració en el pressupost de cultura que s’elaborà l’any 1908 per a l’Ajuntament 

de Barcelona. I és que, per a ell aquell programa: «fou dels primers crits i dels primers 

gestos del poble per acabar amb la cultura del privilegi i obrir tots els camins a la 

cultura popular».1067 Tal vegada per això, a part d’introduir nova bibliografia, Gassol va 

iniciar la creació de dues biblioteques populars de barri a Barcelona, tal com ho 

haguessin fet els pares d’aquell pla cultural primigeni del republicanisme catalanista 

(l’abril de 1934 va inaugurar la biblioteca Pere Vila al Passeig Lluís Companys de 

Ciutat Vella, i l’any 1935 constituí al barri de Sant Andreu la biblioteca Ignasi 

Iglesias).1068  

Aquesta nova política bibliotecària va ser tot un èxit, ja que augmentà de forma 

considerable les estadístiques de lectura de totes les biblioteques del sistema. De fet, 

segons la historiadora de la Universitat Complutense de Madrid, Anna Martínez Rus, la 

política bibliotecària desenvolupada en els anys de la II República va suposar un punt 

d’inflexió en la història de les biblioteques i de la lectura a tot l’Estat.1069 La seva teoria 

també serveix pel cas català, ja que amb la introducció de nova bibliografia a les 

biblioteques populars es va produir un canvi de concepció respecte al valor social dels 

llibres i de la lectura. Es va passar de tenir unes biblioteques on es podia gaudir de la 

lectura concebuda des d’un punt de vista paternalista i dirigista, a unes biblioteques on 

es fomentava la lectura de tot tipus de llibre sense cap tipus de restricció religiosa, moral 

o ideològica. 

Si es pensa bé, aquesta evolució, tant pel que fa a nombre d’usuaris com a 

l’augment de la democratització dels centres, s’hauria pogut donar molt abans si els 

regionalistes-noucentistes haguessin tingut en compte les propostes que en època de la 

Mancomunitat plantejaren Albert Bastardas, Josep Puig i Pujades, Pere Llobera i tants 

altres polítics locals de l’esquerra catalanista, que ja havien apuntat aquelles mateixes 

solucions feia molt temps. No obstant això, els polítics republicans mai no van retreure 

aquesta qüestió als regionalistes, ja que políticament els va interessar més recordar les 

parts positives del projecte i destacar la implicació que hi tingueren els seus homes, 

perquè d’aquesta forma contribuïen a enfortir els sentiments de cohesió i de catalanisme 

                                                           
1067 Ventura GASSOL, «L’evocació meva d’en Layret», a Àlbum de record dedica t a Francesc Layret, 
Barcelona, 1937, p. 37. Cita extreta de l’obra de Joaquim FERRER ROCA, Francesc Layret 1880-1920, 
Girona, Fundació Josep Irla, 2010.  
1068 Núria MULÉ i Ana ZOCO, «Biblioteca Pere Vila: extracte del diari 1932-1942», Item, núm. 14 
(1994), pp. 37-49. 
1069 Ana MARTÍNEZ RUS, «La lectura pública durante la Segunda República», Ayer, núm. 58 (2005), 
pp. 179-203. 
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que aleshores els interessava promoure. 

El retrocés que suposaren la guerra civil i posteriorment la dictadura franquista 

van contribuir a mitificar l’obra de la Mancomunitat. Tal vegada per això, des de l’exili 

els representants del republicanisme catalanista recordaren el període de la 

Mancomunitat com una època daurada i les biblioteques com una mena de santuaris de 

la cultura catalana. En són un bon testimoni les memòries de Ramon Noguer i Comet, 

que l’any 1943 va escriure que: «l’obra de la Mancomunitat ha de considerar-se una 

magnífica obra de govern, que serà sempre recordada pels catalans i mereixerà de tots 

els patriotes junts un elogi fervorós.»1070  

Tot amb tot, a mesura que s’anava acostant el període de la Transició, polítics 

d’aquest mateix partit com Josep Tarradellas, van deixar enrere els mites i els interessos 

simbòlics per a qüestionar altra vegada l’obra realitzada. Pep Martí i Vallverdú ho 

documentà en la biografia que elaborà sobre aquest polític. Concretament gràcies a una 

carta que el president envià a Ramon Sugranyes, en la qual posà en dubte la repercussió 

real de les polítiques impulsades per Prat de la Riba, ja que segons el seu parer tan sols 

beneficiaren a una minoria: «El president Enric Prat de la Riba i el president Puig i 

Cadafalch mai no representaren el poble de Catalunya, sinó solament la majoria d’una 

minoria pertanyent a determinada classe social.»1071 

 

 

12.2. El criteri del Partit Republicà Radical 

 

Àngel de Borjas, Santiago Valentí i Camp, Rafael Guerra del Rio i Rafael Ulled 

–els quatre diputats provincials que el partit radical tenia a la Diputació de Barcelona 

l’any 1911– feren tot el possible per tal de bloquejar la creació de la Mancomunitat de 

Catalunya. Juntament amb el partit conservador foren els únics que van oposar-se a la 

llei de mancomunitats provincials que José Canalejas proposà al Congrés.1072 

Ara bé, com explicà Joan B. Culla en la seva monografia sobre el lerrouxisme a 

Catalunya, el 1914 l’estratègia del partit republicà radical canvià i es decantà a favor de 

                                                           
1070 Ramon NOGUER COMET, Al llarg de la meva vida, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2000.  
1071 Arxiu MTM. Poblet. Carta de Josep Tarradellas a Ramon Sugranyes de Franch, 6 de desembre de 
1969. [citat a Pep MARTÍ VALLVERDÚ, Josep Tarradellas, 1899-1988, Girona, Fundació Josep Irla, 
2010., p. 65-66.] 
1072 José ÁLVAREZ JUNCO, El emperador del Paralelo: Lerroux y la demagogia populista, Madrid, 
Alianza, 1990. 
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la descentralització de l’Estat. En aquesta nova etapa, malgrat el suport que els 

principals dirigents del partit van donar en determinades ocasions als regionalistes i als 

republicans catalanistes, també van mantenir algunes crítiques vers la seva gestió.1073 

Com ja s’ha vist al llarg en els primers capítols, els diputats republicans radicals de 

l’Assemblea de la Mancomunitat van rebutjar de forma sistemàtica la política cultural 

engendrada per la Lliga Regionalista. En el cas de les biblioteques, Rafael Ulled va 

intervenir en el debat previ a l’aprovació del projecte, el maig de 1915, posant en dubte 

la necessitat de crear aquells organismes des de l’ens administratiu català. 

Fora de l’Assemblea de la Mancomunitat, un dels primers lerrouxistes a 

pronunciar-se contra les biblioteques fou Adolfo Marsillach i Costa,1074 periodista i 

literat afí al partit republicà radical, que publicà diversos articles al periòdic El Liberal 

amb l’afany de posar en dubte la utilitat d’aquelles institucions. En primera instància, 

al·legà que eren equipaments: «más aparatosos que aprovechables»1075 Segonament, va 

escometre contra el centralisme que els regionalistes exercien des de la presidència de la 

Mancomunitat de Catalunya i, per afegitó, els acusà de caciquistes, ja que no trobava 

just que, mentre als municipis se’ls augmentava el contingent provincial per a executar 

obres com la de les biblioteques, Enric Prat de la Riba cobrés 30.000 duros anuals 

Finalment, insinuà que els catalanistes conservadors crearen més places de funcionari 

del necessari per a col·locar a familiars i amics: «Cada organismo cultural creado por 

los regionalistas se descompone y se desarticula de mil maneras y para cada una hay 

varios sueldos. Esto, además de prestarse a la creación de sincunas facilita la 

repetición de cargos, todos bien retribuidos.»1076 

En consonància amb aquests plantejaments, Alejandro Lerroux, que aleshores era 

diputat al Congrés, va culpar a l’equip de govern de la Mancomunitat de Catalunya 

d’haver dut a terme una gestió cultural erràtica: «La diputación [de Barcelona] creó una 

serie de centros instructivos y subvenciona otra serie de escuelas. Pues todas están 

dotadas para remunerar á miembros de la Liga. Los profesores se nombran sin 

concurso, oposición ni nada. […] Crean bibliotecas con el único objeto de poner en 

                                                           
1073 Joan B. CULLA, El republicanisme lerrouxista a Catalunya (1901-1923), Barcelona, Curial, 1986.  
1074 Adolfo Marsillach i Costa (Barcelona, 1865 – Barcelona, 1935), periodista i dramaturg. Fou 
simpatitzant del partit radical fundat per Alejandro Lerroux. Va treballar a diversos mitjans de premsa, 
primer a El Diluvio i a La Publicidad amb el pseudònim «El Maleta Indulgencias» i, més endavant a El 
Liberal. En les seves anàlisis polítiques es mostrà sempre anticatalanista. Al final de la seva carrera fou 
corresponsal de l’ABC a Barcelona. 
1075 Adolfo MARSILLACH, «Las últimas elecciones provinciales», El Liberal, núm. 13.637, (17 de març 
de 1917), p. 3.  
1076 Ibíd.  
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ellas bibliotecarios regionalistas. […] Con todo este tinglado quieren imponer un 

caciquismo regional.»1077 

No obstant això, un dels nuclis que presentà una oposició més bel·ligerant pel que 

fa a aquesta qüestió foren els republicans radicals de Figueres. L’Empordà fou una de 

les zones on aconseguiren més representació fora de Barcelona (ostentaven l’alcaldia de 

Portbou, i comptava amb regidors a Figueres, Garriguella, Llançà i Maçanet de 

Cabrenys). És més, un dels seus anhels era poder governar algun dia a Figueres, la 

capital. Per aquesta raó, com ha explicat molt bé Albert Testart, els membres del partit 

enviats a la zona s’esforçaren desprestigiar qualsevol de les iniciatives concebudes pels 

seus contrincants polítics, els membres de la U.F.N.R, aleshores al capdavant de 

l’ajuntament. I la biblioteca popular que la Mancomunitat de Catalunya va assentar a la 

ciutat no fou cap excepció.1078 

Inicialment, Luis López Rodríguez-Murray,1079 que era el líder del partit radical a 

la capital de l’Alt Empordà, propugnà que hagués estat millor obrir una biblioteca 

municipal, que fos competència única i exclusiva de l’ajuntament. Des del seu òrgan de 

premsa, La Libertad,1080 exposà que els radicals no estaven en contra de les 

biblioteques, però no els semblava bé que la Mancomunitat de Catalunya en tingués el 

control: «La minoría propuso que, en vez de regalar el terreno a la Mancomunidad y 

tener que subvencionar luego con la cantidad de unas 2.000 ptas. anuales, era 

preferible fundar una biblioteca municipal y así la biblioteca sería siempre propiedad 

del municipio, mientras que ahora será de la Mancomunidad no pudiendo tener el 

ayuntamiento ni intervención en el catálogo.»1081  

Altrament, van difamar a la Lliga Regionalista i als regidors de la U.F.N.R per 

haver creat aquell nou equipament amb l’únic objectiu de catalanitzar la població, és a 

dir, amb una finalitat més política que cultural: «Jamás hemos sido contrarios a la 
                                                           
1077: «Vida parlamentaria. En el Congreso», La Correspondencia de España, núm. 21.322 (28 de juny de 
1916), p. 6. 

1078 Albert TESTART, «Alt Empordà», a Enric PUJOL (dir.), El somni republicà..., p. 151-167. 
1079 Luís López-Rodríguez i Murray (Figueres, 1883 ‒ Figueres, 1937) fill del pastor evangèlic Lluís 
López Rodríguez i Emília Murray, d’origen escocès. El 1908 es va llicenciar en medicina a la Universitat 
de Londres. De tornada a Figueres, i dominant set idiomes, va establir la seva pròpia consulta mèdica. 
S’afilià al partit radical de Lerroux i va esdevenir regidor de Figueres entre 1916 i 1920 i entre 1922 i 
1923. (Font: Inès PADROSA, «Luís López-Rodríguez Murray», Galeria de Metges Catalans, En línia: 
http://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=IID [Data de Consulta: 22 de gener de 2017] ) 
1080 Libertad (Figueres, 1915 ‒ 1933) periòdic que va néixer el 1915 com a òrgan dels republicans 
federals contraris a la U.F.N.R., l’any 1919 passà a ser l’òrgan es convertís en l’òrgan del Partit Republicà 
d’Unió Federal Radical de Figueres. [Font: Manuel MORENO CHACÓN: «La premsa republicana 
figuerenca durant la Restauració, 1875-1923», AIEE, Figueres, núm. 34 (2001), p. 442.] 
1081 La Libertad, núm. 356 (4 de febrer de 1922), p. 3.  

http://www.galeriametges.cat/galeria-fitxa.php?icod=IID
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biblioteca, pero si a desprendernos de propiedad y a que esta pudiese servir luego de 

reclamo electoral, como vergonzosamente hacen los desacreditados y fracasados.»1082  

Per si amb totes aquestes raons no hagués quedat prou clara la seva posició, 

durant la festa de col·locació de la primera pedra de la Biblioteca Popular de Figueres, 

van repartir unes fulles impreses entre els assistents, en les quals feren constar els noms 

de republicans federals històrics que, segons van predir, haurien votat en contra de 

l’establiment d’un cenacle de cultura d’aquelles característiques, com per exemple 

Francesc Pi i Margall.1083Finalment, titllaren als regionalistes i als republicans 

catalanistes de ser uns hipòcrites perquè van prioritzar les biblioteques populars a 

l’educació dels infants, encara que no tinguessin competències per abordar aquell 

àmbit.1084 No obstant això, en el cas de Figueres els radicals no aconseguiren obtenir el 

suport necessari per a constituir un model cultural alternatiu al dissenyat per la Lliga 

Regionalista. 

Altrament, a la resta del territori el lerrouxisme va tenir una presència més aviat 

testimonial; com ha palesat Gemma Rubí fora de Barcelona i d’alguns nuclis puntuals 

com: Badalona, Tarragona, Balaguer o Lleida, aquesta formació gairebé no va tenir 

presència,1085 En efecte, ni a Olot, ni a Valls, ni a Canet, ni a Sallent tingueren 

representació ni molt menys presentaren cap tipus d’oposició a les biblioteques que allí 

s’establiren. Com afirmà J. B. Culla, el lerrouxisme català, com a moviment de masses 

articulat, fou una «màquina essencialment barcelonina» que a partir de 1914, una 

vegada perduda la seva hegemonia electoral, entrà en una sèrie de conflictes interns, 

escàndols i corrupcions que van diluir molt la seva influència.1086 A més a més, de mica 

en mica, les seves crítiques vers el programa establert per Prat de la Riba s’anaren 

suavitzant, fins que minvaren gairebé del tot a partir de 1917, quan els radicals 

començaren a adoptar un discurs en defensa de l’autonomia de Catalunya.1087 

Així doncs, després de 1917 i més enllà de Figueres, on el partit radical tenia 

interessos polítics, la veritat és que els líders d’aquesta cultura política no es 

                                                           
1082 Lluís LÓPEZ-RODRÍGUEZ MURRAY, «Nuestro gran mitin», La Libertad, núm. 348 (10 de 
desembre de 1921), p. 2.  
1083Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. Fons de l’Administració Local. Llibre d’actes de l’Ajuntament 
1917-1919. Sessió de l’Ajuntament de Figueres del 13 de desembre de 1918.  
1084 «El señor alcalde», La Libertad, núm. 270 (19 de juny de 1920), p. 3.  
1085 Gemma RUBÍ, «Les organitzacions republicanes catalanes entre 1900 i 1931. Una visió panoràmica», 
a Enric PUJOL (coord.), El somni republicà..., pp. 41-47. 
1086 Joan B. CULLA, El republicanisme lerrouxista… 
1087 «Aprovació de l’Estatut de la Mancomunitat pels delegats municipals», Palau de la Musica, 26 de 
gener de 1919, a Albert BALCELLS, Enric PUJOL, Jordi SABATER, La Mancomunitat..., p. 151.  
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pronunciaren ni a favor ni en contra de les biblioteques populars de la Mancomunitat 

catalana, ja que en estar establertes en petits municipis fora del seu radi d’influència no 

era un projecte que els preocupés. 

 

 

12.3. La contracultura llibertària 

 

Com han assenyalat diversos historiadors com Lily Litvak o Francisco Luis 

Martin, la preocupació de l’anarquisme per a l’educació i el desenvolupament cultural 

de la classe obrera fou una obsessió que, des d’un primer moment, va impregnar tota la 

seva ideologia.1088 En paraules de Litvak: «ningún otro movimiento puso tanto énfasis 

como el anarquismo en el papel que la cultura pudiera tener en la emancipación 

humana»1089 És més, segons ha indicat Francisco Navarro en el seu estudi sobre la 

cultura anarquista a València, una de les vies més habituals d’entrada a aquesta cultura 

política era la lectura. El primer contacte d’Àngel Pestaña amb les idees àcrates fou la 

lectura d’un exemplar del seminari El obrero moderno, que va trobar al lloc on 

treballava. Un esquema que, com ha corroborat aquest mateix autor, es repeteix de 

manera freqüent en la trajectòria vital de nombrosos militants llibertaris valencians; un 

company de treball, un familiar o un conegut deixava un llibre, un fulletó, un periòdic o 

una revista a un nen o adolescent que començava així a familiaritzar-se amb la lectura i 

també amb la ideologia que, posteriorment, acabarien de fonamentar amb la compra de 

llibres o la utilització de les biblioteques sindicals.1090  

Anàlogament, altres estudiosos de la cultura anarquista com Claire Auzias,1091 en 

el cas francès; Clara Eugenia Lida i José Álvarez Junco pel cas espanyol,1092 i Teresa 

                                                           
1088 Lily LITVAK Musa libertaria: arte, literatura y vida cultural del anarquismo español, 1880-1913, 
Madrid, Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 2001.; Francisco Luis MARTIN, «Las 
respuestas obreras a la cultura oficial en la España del primer tercio del siglo XX» Cultura y culturas en 
la historia: Quintas jornadas de Estudios Históricos organizadas por el Departamento de Historia 
Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca, Salamanca, Universitat de 
Salamanca, 1995, pp.169-190.  
1089 Lily LITVAK, Musa libertaria…, p. XV. 
1090 Francisco Javier NAVARRO, A la revolución por la cultura. Prácticas culturales y sociabilidad 
libertarias en el País Valenciano, 1931- 1939, València, Universitat de València, 2004.  
1091 Claire AUZIAZ, Mémoires libertaires, Lyon, 1919-1939, París, Éditions l'Harmattan, 1993. 
1092 Clara Eugenia LIDA, «Literatura anarquista y anarquismo literario», Revista de filología hispánica, 
núm. 2 (1970), pp. 360-381; José ÁLVAREZ JUNCO, La ideología política del anarquismo español: 
(1868-1910), Madrid, Siglo Veintiuno, 1991. 



393 
 

Abelló Güell, pel cas català, han arribat a la mateixa conclusió: la lectura i sobretot 

l’autoformació eren essencials per a la majoria de militants.1093 

Malgrat sostenir que la instrucció era bàsica per a l’emancipació social, el 

moviment llibertari català, que entre 1918 i 1923 va assolir altes cotes de afiliació,1094 

no van donar suport explícit a l’establiment de les Biblioteques Populars de la 

Mancomunitat de Catalunya.  

Hi ha poques fonts que exposin l’opinió que els temples de cultura ideats per 

Eugeni d’Ors van suscitar entre els obrers anarquistes. Tot i això, la seva posició vers 

aquests cenacles de cultura es pot deduir arran dels escrits que, en general, publicaren 

els líders del moviment en els seus òrgans de premsa sobre la lectura, els llibres i les 

biblioteques.1095 I, també, per la relació que els obrers anarquistes de cada localitat 

mantingueren amb les seves respectives biblioteques (sobretot en els casos de Valls, 

Sallent i Canet, on el moviment llibertari tingué més arrelament). 

Pel que respecte a la primera qüestió, és especialment significatiu el testimoni 

que es va recollir al setmanari Acción Social Obrera de Sant Feliu de Guíxols (1919–

1932). Es tracta d’un article anònim, en el qual l’autor va descriure com era per a ell la 

biblioteca perfecta. Segons el seu criteri, les bones biblioteques havien de ser ideades 

pels mateixos obrers, s’havien d’allotjar dins de locals autogestionats i havien de 

contenir lectures que servissin per a apoderar els sectors populars de la societat.1096 

Unes condicions que evidentment els cenacles de cultura orsians no compliren ni de bon 

tros.  

Les biblioteques populars de la Mancomunitat, per tant, no s’adequaren a cap de 

les condicions plantejades com a indispensables per aquell intel·lectual llibertari, ja que 

foren concebudes per les classes dirigents de la societat, es van emplaçar en edificis 

propis, i entre les seves obres no n’hi havia cap que abordés l’emancipació social. 

 
                                                           
1093 Teresa ABELLÓ, «L’anarquisme als països de parla catalana: entre el sindicalisme i la propaganda 
(1868-1931)», Catalan Historical Review, núm. 3 (2010), pp. 213-225.  
1094 Segons dades de Josep Termes, l’any 1918 la Federació local de Barcelona de la CNT comptava amb 
54.572 afiliats a Barcelona, d’una població obrera industrial de 205.442 persones. Així mateix, també 
resultaven molt importants els nuclis de Mataró, Sabadell, Badalona, Igualada i Terrassa. (Josep 
TERMES, Historia del anarquismo en España, 1870-1980, Barcelona, L’Avenç, 2011, p. 293.). A 
Tarragona, Ignacio Clemente Soriano ha assenyalat que a l’any 1920 hi havia uns 40.000 afiliats (Ignacio 
Clemente SORIANO, L’anarquisme a Tarragona (1917-1924). Formós Plajà i Carme Paredes, 
Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, 2016, p.128)  
1095 Al periòdic La Solidaridad Obrera es va publicar de forma constant una secció titulada «Cuestiones 
Pedagògicas», en la qual es pot percebre clarament quina era la proposta cultural que, en conjunt, es 
defensava des de la C.N.T.  
1096 «Comentarios y Noticias», Acción Social Obrera, núm. 49 (22 de març de 1919), p. 10. 
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Img. 20. Capçalera d’Acción Social Obrera en la qual apareixen un obrer i una 

dona llegint. 

 

 
 

Font: Acción Social Obrera, núm. 49 (22 de març de 1919), p.1. 

 

Seguint uns principis similars, resulta molt revelador un altre article titulat «La 

cultura de los padres de la patria», que es publicà el 23 de febrer de 1917 a la 

Solidaridad Obrera, el principal òrgan d’expressió de la Confederació Nacional del 

Treball (C.N.T). L’afany del narrador d’aquest article, també anònim, era criticar el 

paternalisme i la superioritat moral que sempre desprenien les polítiques culturals 

dissenyades des del govern. En concret, es lamentà del fet que els polítics sempre 

consideressin als obrers éssers passius i sense inquietuds, quan la realitat distava molt 

d’aquest plantejament: «Es común entre los políticos que se dan de directores de la 

opinión […] hablar de la incultura popular i afear al pueblo su ignorancia. Los tales, 

más valdría que antes de lanzar la piedra se tentaran la ropa y se miraran ante un 

espejo, pues como cultos, rayan a la altura de betún y a su ignorancia añaden la 

inigualable petulancia de los seres ridículos y pretenciosos.»1097  

Per tant, és evident que la política bibliotecària que van tirar endavant tant Prat 

de la Riba com Puig i Cadafalch no podia agradar de cap manera als sectors llibertaris 

de la societat, ja que no havia estat dissenyada per ells ni per a ells, sinó que havia estat 

ideada per les classes dirigents des del paternalisme i seguint els preceptes de 

l’anomenada teoria de les elits. 

Tocant a la segona qüestió, a través de l’anàlisi dels casos de Valls, Sallent i 

Canet de Mar no he trobat cap testimoni que condemnés directament les biblioteques ni, 

                                                           
1097 «La cultura de los padres de la patria», Solidaridad Obrera, núm. 481 (23 de febrero de 1917), p. 1.  
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molt menys, que prohibís als obrers llibertaris acudir-hi. Tot i això he pogut deduir que 

aquells centres no eren gaire atractius pels líders del moviment àcrata d’aquestes 

localitats. En primer lloc, perquè el tipus de llibres, revistes, periòdics i autors que ells 

estaven acostumats a llegir no es podien trobar en els prestatges d’aquells nous 

equipaments culturals. Quant a la premsa els únics periòdics que es podien trobar a la 

biblioteca eren La Veu de Catalunya, La Publicidad, El Sol, Excelsior i Journal de 

Genève, ni la Solidaridad Obrera, ni Tierra y Libertad, ni Acció Social Obrera ni la 

resta de setmanaris locals del moviment llibertari, tenien cabuda dins el fons 

bibliogràfic establert per la Mancomunitat. 

 En el cas de Valls, per bé que els obrers tenien com a referència els llibres de la 

Casa Editorial Publicaciones de la Escuela Moderna la biblioteca no tenia ni un sol 

llibre d’aquella col·lecció.1098 És més, si els autors de capçalera dels llibertaris vallencs 

eren, com es pot comprovar a través del seu òrgan de premsa La Voz del Campesino, 1099 

Diderot, Rousseau, Volney, Max Nordau, Proudhon, Renan, Compte, Littré, Haeckel, 

Tolstoi, Gorki, Zola, Kant, Lombrosso, Ferri, Darwin, Laplace, Herbert Spercer, 

Kropotkin, Malatesta, Bakunin, Reclus, Herzen, Buchner, Lamenais, Flammarion, 

etc.,1100 els de les biblioteques de la Mancomunitat eren Plató, Aristòtil, Balmes, Torres i 

Bages, Prat de la Riba, Carlyle, Dewey, Emerson, William James i Charles S. Peirce. 

 La divergència de gustos és, per tant, més que evident i, de fet, ja havia estat 

posada en relleu en altres investigacions, com la de Josep Termes sobre l’anarquisme a 

l’Estat Espanyol.1101 Tanmateix, aquestes diferències no foren el handicap principal de 

les biblioteques populars; els obrers llibertaris podien haver anat igualment als centres a 

llegir literatura, a consultar enciclopèdies o a buscar-hi contes per a la mainada, ja que 

com ja s’ha demostrat en altres investigacions aquest tipus d’intel·lectuals solien ésser 

lectors eclèctics, que els agradava llegir de tot.  

Segons Litvak: «La reverencia a la cultura, en general, explica la 

heterogeneidad del material bibliográfico anarquista».1102 A través del testimoni de 

Ramiro Maeztu, que treballà com a lector a una fàbrica de tabacs, Litvak va explicar 

                                                           
1098 «La Biblioteca del obrero», La Voz del Campesino, núm. 48 (15 de novembre de 1915), p. 2.  
1099 La Voz del Campesino, periòdic òrgan de la Federación de Obreros Agricultores, d’ideologia 
anarquista. Era quinzenal i d’abast estatal. La major part dels articles estaven escrits en castellà, excepte 
alguna excepció. Es va crear el 1913 a Jerez de la Frontera, però la censura va obligar a l’editorial a 
canviar constantment de lloc. De 1915 a 1918 se’n van responsabilitzar els obrers de Valls. [Font: Laura 
Vives, «La premsa a la ciutat de Valls al segle XX», Quaderns de Vilaniu, núm.42 (2002), p. 157-194.] 
1100 «Libros y folletos», La Voz del Campesino, núm. 48 (15 de noviembre de 1915), p. 4.  
1101 Josep TERMES, Historia del anarquismo español (1870-1980)…, p. 285-286. 
1102 Lily LITVAK, Musa libertaria…, pp. 261-262. 
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que als anarquistes els interessava saber de tot, ja que Maeztu els llegia durant quatre 

hores diàries llibres de tot tipus, des d’obres de propaganda social, fins a novel·les 

dramàtiques o obres de filosofia. Tant podia ser que un dia llegís a Galdós, com a 

Kipling, com a Schopenhauer. Així doncs, més que el tipus de fons bibliogràfic, el 

problema de les biblioteques populars de la Mancomunitat fou la seva normativa i el seu 

simbolisme. No es pot menystenir que a les sales de lectura ideades per d’Ors no s’hi 

podia llegir en veu alta i, encara menys, dur a terme sessions de lectura col·lectiva, tal 

com estaven acostumats a realitzar la majoria dels obrers llibertaris en els seus locals.  

Efectivament, les pràctiques de lectura a les que estaven habituades les classes 

populars, documentades de forma molt acurada per a Jean François Botrel i Ana 

Martínez Rus en els seus estudis sobre la lectura a l’Estat Espanyol, van ser, com és 

lògic, van ser un dels principals inconvenients que trobaren la majoria d’obrers, 

anarquistes o no, a l’hora d’acudir a aquells centres.1103Així mateix, cal tenir en compte 

que els obrers àcrates de la majoria de poblacions on es van instal·lar les biblioteques ja 

comptaven amb els seus propis espais de sociabilitat, per la qual cosa difícilment podien 

trobar cap encant a aquell nou servei públic.  

D’altra banda, cal fer avinent que la concepció àcrata del terme «cultura» i de 

com aquesta s’havia de difondre distava molt de la que havien plantejat els dirigents de 

la Mancomunitat. A Canet de Mar, on a més de la biblioteca es va establir una escola 

Montessori, els dirigents del moviment obrer acusaren aquesta institució de ser una 

«experiència pedagògica desviacionista»1104 de la veritable renovació pedagògica; 

basada en el lliure pensament, el racionalisme i el laïcisme, la qual cosa em permet 

deduir, que possiblement pensaven el mateix de les biblioteques, ja que es tractava 

d’uns centres que no consideraven que la cultura hagués de ser lliure, ni que hagués de 

difondre aquelles mateixes premisses. 

En el cas de Valls va succeir el mateix, la major part de la classe obrera 

d’aquella ciutat, que havia estat educada, entre 1909 i 1918, a l’Escola Racionalista del 

Centre Obrer Instructiu de Valls, defensà com a premisses principals el lliure 

pensament, la laïcitat i la coeducació.1105 Convé ressaltar, segons he pogut palesar a 

                                                           
1103 Jean François BOTREL, Libros, prensa y lectura en la España del siglo XIX, Madrid, Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez, Pirámide, 1993; Raquel SÁNCHEZ i Ana MARTÍNEZ RUS, La lectura en la 
España Contemporánea, Madrid, Arco Libros, 2010.  
1104 Carles SÀIZ XIQUÉS, «El 1er de maig i l’inici de les reivindicacions obreres a Canet. De la 
Restauració Borbònica a la Dictadura de Primo de Rivera», El Sot de l’Aubó, núm. 3 (2003), pp. 4-8. 
1105 Santiago ROQUER SOLER i Lluis NAVARRO MIRALLES (coords.), Valls i la seva Historia. Segle 
XX, Valls, Institut d’Estudis Vallencs, 2010, p. 351. 
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través d’un article publicat a La Voz del Campezino, que en aquella escola d’idees 

llibertàries: «nada se le impone a la voluntad del niño, se le enseña la moral que tiende 

a respetar a su prójimo y mirar como hermanos a todos los seres […] se le habla de 

todas las religiones des de un punto de vista histórico para que el niño conozca su 

origen y su obra […] se le habla de sociología, aconsejándole que como obrero tiene 

que procurarse una educación que sea de emanación de sus necesidades.»1106 Per 

aquest motiu, era difícil que els obrers vallencs poguessin defensar la implantació d’una 

biblioteca que va censurar determinades obres i determinats autors, i que pretenia 

imposar una moralitat i una religió concretes a la població. 

Aquest mateix patró es va repetir a Sallent, on la majoria de la població obrera 

combregà amb els postulats que entre 1893 i 1897 els ensenyà José López Montenegro 

des de l’escola d’adults del Centro Sallentino de Enseñanza Laica.1107 Allí van aprendre 

i debatre sobre les teories darwinistes, la incineració de cadàvers, la lluita contra la 

sífilis sense mercuri, l’emancipació de la dona, el divorci, la planificació urbanística, el 

cinema i l’ortografia fonètica. I, malgrat que aquesta escola va haver de tancar les seves 

portes l’any 1897,1108 les seves doctrines van quedar fixades en la cosmovisió de la 

majoria de la població, que al llindar del segle XX continuava secundant les mateixes 

premisses.1109 N’és una mostra el discurs que va realitzar l’any 1918, Joan Manot, el 

president del Sindicat d’Oficis Varis de Sallent, per tal de defensar una vegada més la 

necessitat de difondre el lliure pensament i enfrontar-se amb aquelles institucions de 

cultura oficial que donaven una informació parcial i interessada de la realitat: «Resume 

el presidente [Manot] que para obtener alguna mejora se necesita en primer lugar 

cultura y alienta a los obreros a que formen escuelas racionalistas, pues la enseñanza, 

en manos de los que ahora la tienen, no se ajusta a la verdad.»1110  

Per acabar, s’ha de reconèixer que tampoc no anà a favor de les biblioteques la 

conjuntura de conflictivitat social que aleshores vivien la majoria de ciutats industrials 

                                                           
1106 Xiquet, «La cultura obrera en Valls», La Voz del Campesino, núm. 29 (15 de gener de 1915), p. 1.  
1107 José López Montenegro fou un dels principals organitzador de l'Associació Internacional de 
Treballadors a l’Estat Espanyol (1871) i un dels dirigents de l'aixecament cantonal de Cartagena (1873). 
Es va exiliar a París. Quan va poder tornar a l’Estat Espanyol, s'instal·là a Sabadell on va edità, entre 
1882 i 1886, una de les seves principals obres: Los Desheredados. Després d'això, es va traslladar a 
Sallent. (Font: Pedro F. Álvarez Lázaro, La masonería, escuela de formación del ciudadano, Madrid, 
Universidad Pontifica Comillas, 2005, p. 193.) 
1108 Ferran SÁNCHEZ I AGUSTÍ, «Sallent, obrers laics i llibertaris del segle XIX», a Congrés 
Internacional d'Història. Catalunya i la Restauració, Manresa, Centre d'Estudis del Bages, 1992, pp. 
325-332. 
1109 «Sallent», Solidaridad Obrera, núm. 873 (9 de setembre de 1918), p. 3.  
1110 «El míting», La Solidaridad Obrera, núm. 912 (19 d’octubre de 1918), p. 2. 
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de Catalunya.1111 Com va descriure Josep Magriñà, aleshores alcalde de Valls, la 

sensació que s’estava vivint una lluita de classes era elevada: «La situació creada per 

les lluites de classes no cal pas descriure-la: tots la sabem. Lo cert és que per desgràcia 

a la nostra ciutat se viu amb inquietud malsana que pertorbant la vida pública i 

col·lectiva transcendeix a la de la llar. I quan aquest cas arriba, és menester que les 

classes directores i les corporacions representatives, i amb elles i sobre totes 

l’Ajuntament, se preocupin de tan paorós problema per a que la pau se restableixi en 

els esperits»1112 En aquest context, és normal que els sectors àcrates, primerament, no 

consideressin una prioritat anar a aquelles biblioteques, en segon lloc, que no volguessin 

acudir perquè qui les va inaugurar i qui les estava dinamitzant, no deixaven d’ésser les 

persones que identificaven com els seus opressors.  

Tot amb tot, s’ha de recalcar que malgrat tots aquests inconvenients, les 

biblioteques populars catalanes sempre van comptar amb el seu respecte del moviment 

anarquista. Aquest tipus d’equipament no va patir mai cap atemptat ni desperfecte, és 

més les biblioteques ni tan sols foren obligades a tancar les seves portes durant les 

jornades de vaga convocades pels sindicats, perquè malgrat no complir les premisses 

que a ells els haguessin agradat sí que valoraven el fet que fos un servei públic i gratuït, 

obert a tothom, que no feia distincions per sexe, procedència o classe social.  

Amb el temps, i arran de les circumstàncies històriques que es van anar succeint, 

les biblioteques cada cop se’ls feren més properes. Durant la dictadura de Miguel Primo 

de Rivera foren dels pocs llocs on podien acudir per autoformar-se, ja que la majoria 

dels seus locals foren clausurats, així com els seus principals òrgans de premsa i 

editorials. N’és una prova l’augment acusat de les estadístiques de lectura entre 1923 i 

1930.1113  

D’altra banda, la incorporació d’autors i matèries de tot tipus durant la II 

República, va acabar d’afavorir l’opinió d’aquests sectors vers el servei de biblioteques, 

cosa que es pot constatar pel tracte que van rebre aquestes institucions l’any 1936 pel 

Comitè de Milícies Antifeixistes dirigit per la C.N.T.  

Segons ha documentat Alfons Romero Dalmau, en el seu estudi sobre la 

Biblioteca Popular de Figueres, quan el Comitè de Milícies va entrar a la ciutat va fer 

                                                           
1111 Santiago ROQUER i Lluís NAVARRO (coords.), Valls i la seva Historia. Segle XX, Valls, Institut 
d’Estudis Vallencs, 2010. 
1112 Josep MAGRIÑÀ, «Al poble de Valls», Crònica de Valls, núm. 694 (14 de setembre de 1918), p.1.  
1113 Anuario de las bibliotecas populares, Barcelona, Imprenta Casa de la Caridad, 1924, 1925-26, 1927, 
1928, 1929 i 1930 
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saber a la bibliotecària, Adela Riera, que li entregarien tots els llibres que trobessin en 

els edificis i les cases particulars que anessin expropiant.1114 Evidentment, si haguessin 

considerat que aquell centre no els era útil, el que haguessin fet hagués estat posar-s’hi 

ells mateixos al capdavant o, simplement, crear una biblioteca nova dirigida per ells 

amb tot aquell material, com feren per exemple amb la Biblioteca Balmes de Barcelona, 

que batejaren com a Biblioteca Popular Francesc Layret.1115 No obstant això, com que 

tenien una bona concepció d’aquelles biblioteques van deixar que fos la mateixa 

bibliotecària l’encarregada de seleccionar el material requisat, que fou emmagatzemat a 

la Casa Romaguera, i que contenia llibres de la impremta La Veu de L’Empordà així 

com de les cases particulars de Josep Fajol, Alfons Cusí, Eusebi Puig, Josep Ferran i 

Francesc Castellví, entre d’altres. De mica en mica, tots aquests fons s’anaren 

incorporant a la secció local de la biblioteca popular, on es poden trobar encara avui 

obres d’aquella època.1116 

En conclusió, en els primers anys de vida de les biblioteques populars els sectors 

àcrates de cada població no defensaren les sales de lectura de la Mancomunitat, ja que a 

aquelles alçades ja havien creat un món cultural propi prou prolífic per a satisfer la 

majoria de les seves necessitats culturals i educatives. Ara bé, tampoc no les 

condemnaren directament ni en prohibiren l’entrada als seus militants, ja que eren 

partidaris que cadascú lliurement consultés els autors i els llibres que considerés més 

adequats per a la seva pròpia formació. Tot i això foren molt pocs els obrers, anarquistes 

o no, que acabaren acudint als centres, ja que com s’ha vist aquests foren concebuts des 

d’un punt de vista cultural que ells no compartien. Des de la seva cosmovisió la cultura 

havia de ser una eina d’alliberament, que servís per assolir l’emancipació social i 

individual i no un instrument per adoctrinar i moralitzar la societat, com plantejaren els 

líders de la Mancomunitat.  

Si a tot això hi afegim que en aquells nous equipaments no hi podien trobar els 

autors ni les temàtiques que estaven acostumats a llegir; que no podien dur a terme 

lectures col·lectives; i que la conflictivitat social de l’època va generar certa tensió entre 

les classes obreres i les classes dirigents de la societat, tenim tots els factors per 

entendre com és que aquest projecte no va comptar amb l’adhesió dels sectors llibertaris 

                                                           
1114 Alfons ROMERO DALMAU, «La biblioteca popular de Figueres…, p. 300-301 (Fa servir com a font 
el dietari de la biblioteca, concretament les anotacions que s’hi efectuaren el 5 d’agost de 1936).  
1115 Anna GUDAYOL, «El salvament de les biblioteques catalanes durant la guerra civil: Les notes de 
Jordi Rubió», Estudis romànics, núm. 29 (2007), p. 218 
1116 Ibíd.  
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de la societat. I és que, els treballadors no representaven un conjunt social passiu de 

lectors disposats a ser educats i formats sistemàticament, sinó que tenien les seves 

pròpies aspiracions i inquietuds, com va quedar palès en època de la Segona República, 

quan començaren a acudir amb freqüència a les biblioteques, on aleshores sí que podien 

trobar tot allò que els interessava de veritat.  

 

 

12. 4. Els partits monàrquics: una lluita constant per no perdre l’hegemonia 

 

 Els partits dinàstics a Catalunya foren formacions de notables que es mobilitzaren, 

sobretot, quan començaven les campanyes electorals. 1117 Per això, la seva posició vers 

la política de la Mancomunitat Catalana, i en particular a la implantació de les 

biblioteques en el territori, va variar en funció dels interessos electorals, i a vegades 

personals, que els candidats tenien en cadascuna de les circumscripcions. 

 Tot i que la posició de la cúpula del partit conservador fou clara: es va criticar 

l’esperit nacional català de les biblioteques populars, ja que des del seu prisma l’únic 

afany d’aquells equipaments culturals era adoctrinar i catalanitzar la població.1118 A 

escala local, les opinions dels seus representants a Catalunya foren molt més ambigües. 

Com ja va apuntar Borja Riquer en el seu estudi sobre Manuel Duran i Bas, des de la 

segona meitat del segle XIX que els membres del conservadorisme català no se sentien 

còmodes amb les directrius que els arribaven des de Madrid.1119 Les particularitats 

econòmiques de Catalunya, que comptava amb una societat molt més industrialitzada i 

urbanitzada que la de la resta de l’Estat, comportaven que hi hagués una gran diferència 

de criteris entre els líders catalans i la seva respectiva direcció central. 

 A Valls, per exemple, la instauració de la biblioteca popular va comptar amb el 

suport d’Indaleci Castells i Oller,1120 del partit conservador. Aleshores, Castells formava 

                                                           
1117 Gemma RUBÍ CASALS, «Coaliciones de turno: corrupción electoral y política. Competitiva en la 
Cataluña de la Restauración (1900-1923)», Mélanges de la Casa Velázquez, núm. 43 (2013), pp. 273-293.  
1118 Tal com es va expressar a «Inauguración de un centro monárquico», ABC, núm. 5.326 (3 de febrer de 
1920). p. 15: «Las bibliotecas se constituyen con mires partidistas, al objeto de que un día sirvan de 
escuelas del catalanismo para un movimiento disolvente». 
1119 Borja DE RIQUER, «Durant i Bas i el conservadorisme dinàstic català a la segona meitat del segle 
XIX», Epistolari polític de Manuel Duran i Bas, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
1990, pp. 15-153.  
1120 Indaleci Castells i Oller, (Valls, 1864 – Valls, 1930), Historiador i literat. L’any 1905 fundà el 
setmanari, La Crónica de Valls, publicació en la qual signà articles sota els pseudònims de «Patrici de 
Valls» i «March Pons». Fou diputat provincial i alcalde de Valls nomenat per reial ordre entre 1906 i 
1909. A partir de 1918 treballà com a cronista, arxiver i bibliotecari municipal de la ciutat. 
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part de l’equip de govern de l’ajuntament vallenc i estava interessat en tenir bona relació 

amb l’alcalde, el republicà catalanista Josep Margiñà. 1121 Per aquesta raó, tot i que la 

majoria dels membres del seu partit van criticar les institucions culturals de la 

Mancomunitat de Catalunya, ell va treballar per tal d’aconseguir una d’aquelles 

biblioteques per a la seva ciutat. És més, una vegada instal·lada, formà part del seu 

patronat i contribuí plenament en la seva dinamització; això sí amb la voluntat de 

condicionar la seva programació per tal que fos la més conservadora possible.1122  

 En el cas d’Olot va succeir quelcom semblant, la biblioteca popular de la ciutat va 

arribar gràcies a la petició que realitzà l’alcalde d’aleshores: Evelí Barnadas, que era 

militant del partit conservador.1123 Com es pot percebre a través de la seva biografia, 

publicada recentment per un dels seus descendents Joan Barnadas i Puiferrer, Evelí 

sempre va actuar segons el seu propi criteri, independentment de les directrius que li 

arribaven de Madrid. Comptat i debatut, el seu objectiu principal era promocionar 

econòmicament la ciutat i guanyar prestigi personal i polític.1124 

 A diferència dels casos d’Olot i de Valls, a Canet de Mar la biblioteca fou 

clarament boicotejada pels representants del conservadorisme a la ciutat. En aquest cas, 

les disputes entre monàrquics i catalanistes eren una pugna entre famílies pel poder. 

Mercè Farnés explicà en els seus informes que hi havia grans rivalitats personals entre 

les diferents forces polítiques de la ciutat i que, per això, encara que la biblioteca 

popular hagués agradat als monàrquics, aquests l’haurien criticada pel sol fet d’haver 

estat impulsada pels homes del Foment Catalanista.1125 

 Segons aquesta mateixa font, l’endemà de la inauguració de la Biblioteca Popular: 

«es va publicar una fulla local “molt grollera” en contra de la biblioteca», ideada per 

alguns membres del partit conservador.1126 En aquest pamflet es tractava la biblioteca 

«d’urinari monumental» i es criticava a l’ajuntament per haver gastat tants diners en el 

                                                           
1121 Arxiu Municipal de Valls. Llibre d’Actas. Sessió municipal del dia 20 de febrer de 1917.  
1122 Josep MARTÍ I BAIGET, Indaleci Castells i Oller (1864-1930), Valls, Cossetània Edicions, 2010.  
1123 Evelí Barnadas (Olot, 1870 – Olot, 1950) Metge, periodista i polític. Fou alcalde d’Olot entre 1914 i 
1915 i entre 1918 i 1919 pel partit monàrquic conservador. La primera vegada que va assolir el poder va 
signar un crèdit hipotecant les propietats municipals per tal d’eixugar el deute municipal; l’escàndol va 
ser majúscul però va aconseguir trencar amb el passat i afrontar nous projectes de futur, com el de la 
Biblioteca Popular.  
1124 Joan BARNADAS PUIGFERRER, Evelí Barnadas i Vila, Bon patrici i millor olotí, Olot, Ajuntament 
d’Olot, 2016.  
1125 ABC. Fons de la Biblioteca de Catalunya. Capsa 507/1, Informe a l’honorable senyor president del 
consell de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya, juny 1920, p. 10.  
1126 ABC. Fons de la Biblioteca de Catalunya. Capsa 125/1, Mercè Farnés, «Memòria sobre el 
funcionament de la Biblioteca Popular de Canet des de la seva inauguració», Canet de Mar, 1921, p.14. 
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seu establiment. Així mateix, argumentaren que el poble no tenia la necessitat de llegir 

perquè: «quant més llegeix més dolent es torna».1127  

 Per afegitó, un cop obert el centre, es van inventar el rumor que en el nou 

equipament cultural de la ciutat hi havia llibres prohibits i, fins i tot: «pornogràfics».1128 

La rivalitat entre uns i altres era tan gran que, fins i tot, acabà condicionant a la mainada 

que freqüentava la sala de lectura. Un sector de nens i nenes en sentir a parlar malament 

de la biblioteca a casa, es va veure legitimada per a robar alguns llibres i malmetre les 

instal·lacions. La mateixa bibliotecària anotà que hi havia famílies que incitaven als 

seus fills a cometre actes incívics a la biblioteca. Després del robatori de dos llibres 

Mercè Farnés escrigué: «Segur que deuen ser del partit que es diu contrari a la 

biblioteca [...] no perquè cregui que els contraris siguin lladres però, com a casa seva 

deuen parlar davant dels seus fills amb pocs miraments de la nostra institució ells 

creuen que poden fer tota mena de malversetats i que és un mèrit.»1129 Seguint amb 

aquesta tònica, l’1 de desembre de 1920 va aparèixer un vidre d’una finestra de la sala 

de conferències trencat perquè algú hi va llençar una pedra, cosa que segons va escriure 

Farnés: «demostrava l’odi que alguns sentien vers el centre.»1130  

 La rivalitat era tan gran que quan Ramon Rodon i Grau, de la U.M.N., assolí 

l’alcaldia entre 1920 i 1923, es negà a subministrar aigua corrent a la biblioteca, ja que 

aquell equipament era per a ell una molèstia; un record de l’obra de govern de la Lliga 

Regionalista a la ciutat, que no pretenia potenciar ni subvencionar, encara que el 

consistori s’hi hagués compromès anteriorment.1131 Una postura que continuà amb 

l’alcalde que va succeir a Ramon Rodon: Jaume Dotras i Feliu (1921-22), d’aquella 

mateixa formació. 

 Per la seva banda, els membres del partit liberal també es van posicionar en funció 

dels interessos locals i personals de cadascun dels seus candidats. En les investigacions 

que s’han realitzat al voltant d’aquesta formació, com les de l’historiador Josep Martí i 

Vallverdú, les de Josep Puy Juanico o les de Gemma Rubí i Casals, sempre s’ha fet 

                                                           
1127 La fulla no es conserva, però si la seva descripció feta per Josep Fors, en una entrevista que li va 
realitzar Carles Carqués, el 13 de juliol de 1956.  
1128Arxiu de la Biblioteca de Catalunya. Capsa 125/1, Mercè Farnés, «Memòria sobre el funcionament de 
la Biblioteca Popular de Canet des de la seva inauguració», Canet de Mar, 1921, p. 8. 
1129 Arxiu de la Biblioteca Pere Gual i Pujadas de Canet de Mar. Dietari de la bibliotecària de Canet de 
Mar (llibre 1), 17 de novembre de 1920, p. 18. 
1130 Arxiu de la Biblioteca Pere Gual i Pujadas de Canet de Mar. Dietari de la bibliotecària de Canet de 
Mar (llibre 1), 29 de desembre de 1920, p. 25.  
1131 Marià SERRA I FONT, Dietari de Marià Serra i Font, Canet de mar 1880-1926, Canet de Mar, 
Ajuntament de Canet de Mar, 2006.  
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palès que a Catalunya aquesta cultura política no fou mai una força ben estructurada, 

amb un programa i un lideratge definits, sinó que més aviat es tractava d’un conjunt de 

grupuscles heterogenis i contradictoris que s’anaven movent en funció dels seus propis 

interessos.1132  

No es pot obviar que la proposta de crear una xarxa de centres bibliotecaris la va 

realitzar el diputat Francesc Montanyà, que era membre d’aquell partit; ni que en 

l’àmbit local els germans Dasca i Boada, que combragaven amb aquella cultura política, 

cediren el terreny on s’acabà construint la biblioteca popular de Valls, ni tampoc que el 

diputat liberal Anselm Guasch i Robusté va formar part del patronat de la Biblioteca del 

Vendrell. Igualment, s’ha de posar en relleu el fet que La Vanguardia, periòdic que els 

era afí, va donar cobertura a la inauguració i a la col·lació de la primera pedra dels 

primers centres.1133 

Per tant sembla que, d’entrada, hi havia forces figures interessades en el 

desenvolupament d’aquell pla cultural. Tot i això, a mesura que passaren els mesos, el 

projecte se’ls anà fent cada vegada més antipàtic. Per això, quan alguns dels seus líders 

es van integrar a la Unión Monárquica Nacional (U.M.N), l’any 1919, es mostraren 

d’allò més crítics amb la iniciativa. N’és exponent el cas dels liberals figuerencs, 

encapçalats pel Marquès d’Olèrdola, Manuel Rius i Rius, que van infligir dures 

crítiques vers la biblioteca popular que aleshores s’estava edificant a la capital de l’Alt 

Empordà. Com ha documentat Josep Puy, en termes generals, els monàrquics acusaren 

els membres de la Lliga Regionalista de practicar un «caciquisme catalanista»;1134 un 

tipus d’argument que també utilitzaren en aquest cas els liberals figuerencs, atès que des 

                                                           
1132 Josep MARTÍ  VALLVERDÚ, «El partit liberal català davant la crisi de la Restauració (1875-1923)», 
a Congrés Internacional de Catalunya i la Restauració (1875-1923), Manresa, Centres d’Estudis del 
Bages, 1992, pp. 81-86; Josep PUY JUANICO, Alfons Sala i Argemí, industrial i polític, 1863-1945, 
Barcelona, Tobella, 1983; Gemma RUBÍ, Entre el vot i la recomanació. Partits, mobilització electoral i 
canvi polític. Manresa, 1899-1923, Manresa, Angle Editorial, 1995. 
1133 PIBERNAT, «Inauguración de una biblioteca», La Vanguardia, núm. 16.385 (24 de juny de 1918), p. 
7. [Descriu la festa inaugural de la Biblioteca popular de Valls i dóna detalls de l’arquitectura i la 
decoració interior de l’edifici]; «En Vich. Bibliotecas de la Mancomunidad» La Vanguardia, núm. 16.406 
(15 de juliol de 1918), p. 10 [Narra la col·locació de la primera pedra de la Biblioteca de Vic, inclou 
fragments dels discursos que pronunciaren l’alcalde de la ciutat i Eugeni d’Ors]; «Manresa», La 
Vanguardia, núm. 16.429, (7 d’agost de 1918), p. 11. [Anuncia la data de la inauguració de la Biblioteca 
Popular de Sallent]; MORENO, «Crónica telegráfica de provincias. Lérida», La Vanguardia, núm. 16.546 
(2 de desembre de 1918), p.10 [Anuncia la inauguració de la Biblioteca de Les Borges Blanques.]; EL 
CORRESPONSAL, «Crónica telegráfica de provincias. Figueras», La Vanguardia, núm. 16.567 (23 de 
desembre de 1918), p. 10. [Descriu com anà la diada de col·locació de la primera pedra de la biblioteca 
popular de Figueres]. 
1134 Josep PUY JUANICO, «La Unión Monárquica Nacional frente al catalanismo de la Lliga, 1918-
1923», Estudios de Historia Social, núm. 28-29 (1984), pp. 467-473.  
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del punt de vista, els regionalistes s’enriquiren personalment a través d’aquella obra de 

cultura.1135  

Les primeres diatribes dirigides específicament contra la biblioteca de Figueres 

es van plantejar durant la campanya electoral per a les eleccions generals del 19 de 

setembre de 1920. En concret, els monàrquics recriminaren als republicans haver gastat 

una suma de diners desmesurada en la construcció de la biblioteca, des del seu òrgan de 

premsa, Iberia.1136 Cal recordar que, tot i que la primera pedra de l’immoble s’havia 

col·locat el 22 de desembre de 1918, la biblioteca no fou inaugurada fins al 12 de juliol 

de 1922 perquè es produïren una sèrie de problemes a l’hora de realitzar les obres. Tot i 

que és cert que aquestes complicacions en el procés de construcció de l’edifici es van 

produir, no era veritat que els representants del consistori haguessin hagut de pagar 

75.000 pessetes per a edificar el centre, com havien plantejat els de la U.M.N. Des del 

setmanari Alt Empordà es va aclarir que aquella afirmació era falsa i vil perquè: 

«l’ajuntament de Figueres no ha hagut de pagar ni un cèntim per a la construcció del 

referit edifici puix que va per enter a càrrec de la Mancomunitat. Altrament el 

pressupost d’obres de la dita biblioteca ascendeix únicament a 44.000 pessetes.»1137 

 Durant la campanya electoral per a les eleccions provincials del 12 de juny de 

1921, la U.M.N. de Figueres va tornar a emprar aquestes mateixes injúries per a 

menysprear i ridiculitzar els seus contrincants polítics, ja que la biblioteca encara no 

havia pogut ésser inaugurada. Davant aquesta escomesa, els republicans nacionalistes 

van replicar-los des de les pàgines de l’Empordà Federal amb la següent falca 

publicitària: «Tu, aimant de la cultura: l’edifici que per a la Biblioteca Popular es 

basteix al cor de Figueres és obra de la Mancomunitat de Catalunya [i no de 

l’Ajuntament]. Els governs monàrquics mai han pensat en que s’hagi d’educar al 

poble. Votant la candidatura monàrquica demostraries que et plau la persistència de la 

                                                           
1135 Trobem exemples d’aquest tipus d’afirmació en els òrgans de premsa que la U.M.N va crear en motiu 
de les eleccions a Corts de l’1 de juny de 1919 i del 19 de desembre de 1920 al districte de Figueres: 
Nuevo Ampurdán (1919) i Iberia (1920): Manuel MATEO, «¡A bajo la farsa!», Nuevo Ampurdán, núm. 1 
(28 de maig de 1919), p. 3; «El Estado y la política financiera de la Mancomunidad», Iberia, núm. 18 (8 
de desembre de 1920), p. 2.  
1136L’exemplar d’Iberia on es van publicar aquestes afirmacions no es troba catalogat a l’arxiu de 
l’ajuntament de Figueres. No obstant això, es poden conèixer les afirmacions que realitzades per aquesta 
formació a través dels articles que es publicaren per a desmentir les seves afirmacions: «De la futura 
biblioteca i d’uns senyors que es desperten tard», Empordà Federal, núm. 509 (23 d’octubre de 1920), p. 
3. 
1137 «Difamadors», Alt Empordà, núm. 194 (11 de desembre de 1920), p. 3. 
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ignorància i l’analfabetisme.»1138 És evident, per tant, que en aquest cas la biblioteca es 

va convertir en una peça clau dins la lluita per assolir el poder local. 

 Aquesta utilització partidista que van practicar tant liberals com conservadors es 

pot constatar en les campanyes electorals que tingueren lloc entre 1919 i 1923. En el cas 

d’Olot, Lluís Pons i Tusquets, 1139 diputat per la U.M.N. al Congrés entre 1919 i 1920, 

qüestionà aquella iniciativa cultural perquè opinava que hagués estat més urgent 

centrar-se en l’arranjament de camins i carreteres: «Durant aquests últims temps hem 

vist a la Mancomunitat emprendre obres com la Biblioteca, no tan imprescindibles com 

dit progecte [el del camí veïnal que anava de Castellfollit a Oix], encara que 

segurament més aparjoses.» [sic] 1140 Pel que fa a Valls, en el marc de les eleccions 

provincials del 12 de juny de 1921, els representants de la U.M.N. encapçalats per 

Miquel Colom i Cardany (que l’any 1919 ja havia estat diputat a Corts per aquesta 

formació), feren un míting per a criticar la gestió, les prioritats econòmiques i el 

catalanisme «separatista» que desprenia tota obra sorgida de la Mancomunitat. Tal com 

informà el portaveu de la Lliga Regionalista de la ciutat, Pàtria, les calúmnies 

expressades per Colom foren aberrants: «No fa gaires dies que un orador de la Unión 

Monárquica Nacional criticava asprament, en un míting, la gestió de la Mancomunitat 

de Catalunya, acusant-la d’esmerçar grans quantitats en institucions culturals i 

docents, metre tenia gairebé abandonada la feina de construcció i conservació de 

carreteres i camins. L’acusació demostra el complet desconeixement de l’obra de la 

Mancomunitat per part dels seus enemics.»1141 

Aquesta animadversió vers les biblioteques populars que adoptà la U.M.N fou la 

mateixa que oposà a aquelles institucions la Unión Patriótica i, en general, els homes 

del règim Miguel Primo de Rivera a Catalunya. Cal tenir en compte, com documentà 

Albert Balcells, que després del cop d’estat: «La U.M.N que havia estat derrotada 

electoralment, ara tenia el poder, ja que els seus eren els homes de la dictadura».1142 És 

                                                           
1138 Empordà Federal, núm. 541 (4 de juny de 1921), p. 3. 
1139 Lluís Pons i Tusquests (Barcelona, 1873 – Barcelona, 1969), Empresari agrícola i polític. Membre del 
sector maurista del Partit Conservador, fou escollit diputat pel districte d’Olot a les eleccions al Congrés 
de 1919 i 1920. Fou col·laborador del Diario de Barcelona i tresorer de l’Institut Agrícola Català de Sant 
Isidre (1909 – 1912). [Font: Jordi PLANAS, Els propietaris i l’associacionisme agrari a Catalunya 
(1890-1936), Girona, Biblioteca d’Història Rural, 2006, p. 257.] 
1140«Ambdues cartes van ser recollides i publicades a la revista», Seny, núm. 3 (15 de juny de 1919), p. 
12-13.  
1141 «L’obra de la Mancomunitat. L’acció cultural», Pàtria, núm. 452 (11 de juny de 1921), p. 3. 
1142 Albert BALCELLS, Puig i Cadafalch, president de Catalunya, i la seva època, Barcelona, Rafael 
Dalmau editor, 2013, p. 83.  
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més, entre gener de 1924 i gener de 1925, un dels creadors d’aquesta formació, Alfons 

Sala i Argemí, fou designat president de l’Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya. 

En aquesta nova etapa, el que fins aleshores havien estat simples crítiques 

partidistes per part dels dinàstics vers les biblioteques va convertir-se en el full de ruta a 

seguir. I és que encara que Aureli Jorniquet, un dels biògrafs de Sala explicà que el 

Comte d’Egara no va permetre «que se mutile un ápice de la obra de la Mancomunidad, 

una vez a corregido sus defectos y desviacions de caràcter partidista».1143 El cert és que 

la política cultural imposar entre 1924 i 1925 es va caracteritzar per la inacció, 

l’austeritat i la censura.  

Com ja s’ha pogut comprobar anteriorment, el pressupost destinat a biblioteques 

populars es va reduir al mínim, els membres dels patronats locals foren destituïts, i els 

professors de l’Escola de Bibliotecàries vinculats al catalanisme acomiadats. Així 

mateix, tan aviat com van poder, començaren a descatalanitzar les biblioteques, 

imposant noves festivitats, nou idioma oficial i nova simbologia. Així doncs, encara que 

en els discursos oficials els responsables de l’àrea de cultura (el baró de Viver, primer, i 

Pere Llosas, després) es cobrien les espatlles enaltint les biblioteques, i assegurant que 

continuarien fomentant la instrucció i la cultura, internament no feren res per a 

promoure ni dinamitzar aquells centres.1144 La seva actitud, com explicà Josep Maria 

Roig i Rosich en la seva monografia sobre la dictadura, era una tàctica calculada per a 

reprimir i censurar tot el que no els interessava de l’obra de cultural dels seus 

antecessors.1145 

No fou fins a l’any 1925, quan es va liquidar la Mancomunitat, que l’estratègia 

política començà a canviar. Quan les biblioteques passaren a dependre de les seves 

respectives diputacions, els nous encarregats de gestionar aquelles institucions 

s’adonaren que podien treure’n rèdit polític i, per això, començaren a introduir-hi nova 

bibliografia i a invertir part del pressupost per tal de construir noves biblioteques, ja que 

aquestes podien ajudar al dictador en les seves aspiracions de modernitzar i 

nacionalitzar la població.  

En conclusió, d’acord amb les línies d’investigació de Gemma Rubí, malgrat la 

descomposició del torn dinàstic a Catalunya a l’albada del segle XX, les pràctiques 

caciquistes no desaparegueren, sinó tot el contrari s’adaptaren a conviure amb el 
                                                           
1143 Aureli JORNIQUET, Alfonso Sala Argemí. Conde de Egara. Barcelona, Espasa-Calpe, 1965, p. 271. 
1144 Pere LLOSAS, «Inauguración del Curso en la Escuela de Bibliotecarias», La Vanguardia, núm. 
18.914 (3 d’octubre de 1924), p. 11. 
1145 Josep Mª ROIG I ROSICH, La Dictadura de Primo de Rivera…, p. 120-125. 
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pluralisme polític.1146 La posició divergent dels representants dinàstics referent a les 

biblioteques populars n’és una prova més. Com s’ha pogut comprovar, els diferents 

membres dels partits del torn a Catalunya van posicionar-se a favor o en contra dels 

cenacles de cultura de la Mancomunitat en funció dels seus interessos personals i 

municipals, per a defensar l’espai de poder que fins aleshores havia ocupat. Més 

endavant, a partir de 1919, i també per raons partidistes, la majoria de representats tant 

del partit liberal com del partit conservador van prendre una postura més homogènia 

davant aquella concepció cultural, que començaren a menysprear i a criticar per tal 

d’erosionar el poder assolit per la Lliga Regionalista al llarg i ample del territori català.  

Els monàrquics lamentaren, sobretot, l’afany adoctrinador de les biblioteques i 

l’alt cost econòmic que suposà la seva instal·lació, en un moment en el qual encara hi 

havia, segons el seu criteri, prioritats més peremptòries a resoldre. Per això, amb 

l’adveniment de la dictadura de Primo de Rivera, quan aquests mateixos homes 

passaren a dirigir la Mancomunitat, van reduir moltíssim els recursos destinats a cultura, 

cosa que perjudicà greument el desenvolupament de la Xarxa de Biblioteques. Ara bé, 

quan la majoria d’aquests foren destituïts l’any 1925, la inversió en aquell tipus 

d’equipaments es va tornar a incentivar per a reconvertir-los en agents de 

nacionalització espanyola, un objectiu que, com ja s’ha vist al llarg d’aquesta 

investigación, va fracassar perquè no s’aconseguí esborrar el seu simbolisme catalanista.  

 

 

12.5. La visió obscurantista: tradicionalistes, regionalistes ultracatòlics i 

associacions religioses. 

 

En línies generals, el partit tradicionalista no va donar suport al sistema 

bibliotecari del govern català perquè no contemplava l’aplicació de la censura 

eclesiàstica. Aquesta mateixa posició fou la que van adoptar les associacions catòliques 

més retrògrades que, tot i no estar vinculades directament amb el carlisme, 

consideraven que tota obra de cultura que no estigués sotmesa als designis del 

cristianisme podia conduir a «la follia i l’esbojarrament»1147 de la societat. Fins i tot 

                                                           
1146 Gemma RUBÍ CASALS, «Modernizando desde abajo. La reconversión del caciquismo y la política 
de masas en las ciudades catalanes, 1901-1923», Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. 33 (2011). 
p. 187-202. 
1147 Joaquim CIVERA, «Cal fer triomfar l’esperit», Catalunya Social, núm. 22, (24 de setembre de 1921), 
p. 2. 



408 
 

des del setmanari Catalunya Social,1148 diversos representants i intel·lectuals del món 

catòlic català, com Joaquim Civera o Ramon Rucabado, expressaren que calia combatre 

la difusió de determinats llibres: «Un llibre dolent damunt la taula és una temptació 

continua, és una prèdica persistent [...] Cal doncs combatre sense pietat les obres i els 

diaris immorals. Esperit, esperit, esperit, aquest ha de ser el nostre lema.»1149 

En aquest mateix setmanari es publicaren il·lustracions com la que segueix per a 

advertir dels perills que la lectura de determinades temàtiques: 

 

Img. 21. Il·lustració de la revista Catalunya Social sobre el perill de la lectura 

d’autors anarquistes i comunistes 

 

 
 

Font: «Els intoxicats», Catalunya Social, núm. 2 (14 de maig de 1921), p. 9. 

 

Els sectors catòlics estaven a favor de la difusió d’un altre tipus de literatura, la 

que contribuís a difondre la paraula de Déu, a pacificar el moviment obrer i moralitzar 

la societat. Per això recomanaren la lectura d’obres com: 

 

                                                           
1148 Catalunya Social (1922-1936). Setmanari publicat a Barcelona amb un tiratge de 2.000 exemplars. 
Fou el resultat de la catalanització de l’entitat Acció Popular. Defensava la doctrina de l’Església, però 
era refractari a la uniformitat dels catòlics en política. N'era director Josep M. Gich, i redactor en cap, 
Joaquim Civera. [Font: Jordi CASASSAS (coord.), Premsa cultural i intervenció política dels 
intel·lectuals a la Catalunya contemporània (1814-1975), Barcelona, Universitat de Barcelona, 2005 p. 
93.] 
1149 Joaquim CIVERA, «Els llibres dolents», Catalunya Social, núm. 5 (28 de maig de 1921), p. 11.  
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«El sindicalismo. Sus errores y sus peligros, de Miguel Vilatimó, L’enseignement 

social de Jésus, la loi social du travail, de A. Lugan Tratado elemental de sociología 

cristiana, de Josep M Llobera; Sindicatos y Cajas rurales, de Lluis Chalbaud; 

Problemas Sociales de la Actualidad, de Severino Aznar; Anuario Social de España, 

1915-1916; Encíclica Rerum Novarum, de Lleó XIII; El peligro del laicismo y los 

deberes de los católicos, del Cardenal Guisasola. Justicia y caridad en la 

organización cristiana del Trabajo, per Guisasola; o Deberes sociales de la mujer en 

las cuestiones obreras, de Gabriel Palau.»1150 

 

En el cas d’Olot, l’oposició a la biblioteca per part dels sectors eclesiàstics més 

conservadors fou molt dura. El sentiment de rebuig es pot palpar en la polèmica que es 

va iniciar a la premsa local el setembre de 1918. El prevere Pere Pujol, que formava 

part dels sectors eclesiàstics més progressistes, qualificà de cabdal la institució de la 

biblioteca popular olotina, ja que hi veia un poderós auxiliar per educar a la població 

religiosament, moralment i cívicament. Davant aquesta afirmació, els sectors més 

integristes de la mateixa Església demanaren a Pujol que rectifiqués les seves paraules. 

Al setmanari La Tradició Catalana, òrgan de premsa del partit carlí a la ciutat, es va 

publicar l’article per a defensar que la biblioteca podia ser font de «perjudicials i 

emmetzinades idees» i que, per tant, les lectures havien de ser seleccionades i 

intervingudes. Si no es volia posar en greu perill la fe i la formació cristiana no podia 

consentir-se: «qu’els fidels, y sobre tot els desvalguts y senzills se contaminin ab la 

lectura de les teories errònies y que la mentida s’entronitzi en les intel·ligències [...]. La 

prohibició de llibres és un medi legítim de defença, y per això s’ha dit justament que la 

facultat de prohibir llibres no és de dret positiu, sinó de dret natural.» [sic.]1151 

Més endavant, un cop el nou servei públic ja havia obert les seves portes, els 

polítics carlins d’Olot posaren en dubte que aquell fos un projecte prioritari. En la sessió 

ordinària que es celebrà al consistori municipal l’abril de l’any 1921, Bartomeu 

Castañer, que era aleshores regidor pel partit tradicionalista, criticà la «pèssima 

administració que d’un temps a aquesta part porta a cap la Mancomunitat Catalana, no 

obtinguent aquí cap més millora que una Biblioteca, que’s troba deserta.»[sic.] 1152 

                                                           
1150 Joaquim CIVERA, «Els llibres dolents», Catalunya Social..., p. 11.  
1151 «Sobre la Biblioteca Popular. Desfent un equívoch y fixant la nostra posición», La Tradició Catalana, 
núm. 56 (28 d’octubre de 1918), p. 672. 
1152 «Secció Informativa», La Tradició Catalana, núm. 189 (16 d’abril de 1921), p. 248. 
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De fet, com constataren els mateixos regionalistes des de la revista Seny, els 

carlins foren uns acèrrims opositors a qualsevol mesura que contribuís a fomentar la 

cultura: «Els carlins ja sabem com han tractat la nostra població en matèria de cultura 

i d’instrucció; ells foren els únics, encara que no obertament, que combateren la 

implantació d’una biblioteca popular; ells són avui els que estrenyen la mà als elements 

que feren la més gran ofensa a nostra ciutat donant immerescudament el càstig d’assots 

als seus pacífics ciutadans d’una manera inusitada i descomposta.»[sic.]1153  

En aquest punt, convé aclarir que les crítiques del partit tradicionalista en una 

ciutat com Olot, on el carlisme tenia encara cert seguiment, influïren en els sectors més 

devots de la població, que d’entrada desconfiaren d’aquell nou equipament. Tal vegada 

per això, Josep Maria Masramon, diputat provincial d’Olot per la Lliga Regionalista a la 

Mancomunitat de Catalunya, va demanar a Alexandre Galí, president del Consell de 

Pedagogia, que s’incrementés la secció religiosa i apologètica de la biblioteca. Davant 

aquesta petició, Jordi Rubió va escriure a Masramon, el 2 de març de 1921, que quan el 

servei tècnic disposes de més diners mirarien d’atendre la seva demanda, i que entretant 

havia enviat a aquell centre els llibres del Pare Casanovas: El fet de la Revelació, i 

Curso de Religión de Polidori.1154 

En el cas de Valls, la situació fou similar a la d’Olot. Els òrgans de premsa del 

partit tradicionalista i de les associacions catòliques de la ciutat aviat es van posicionar 

contra la biblioteca. Tomàs Caylà i Josep Maria Bonet i Clols, del partit tradicionalista 

de Valls, van expressar el seu rebuig a la biblioteca a través de dos setmanaris: Estel 

Marià i Joventut per la fe i la pàtria.1155  

Els valors que defensaren eren els de la propietat, la família, la pàtria, la moralitat, 

i per damunt de tots: els de la religió. Per això, es queixaren del fet que el fons 

bibliogràfic de la biblioteca no hagués passat per la censura eclesiàstica. Des d’Estel 

Marià, els de la Congregació Mariana de Valls feren notar que la seva biblioteca era 

molt millor que la de la Mancomunitat de Catalunya (tot i que únicament contenia uns 

                                                           
1153 Seny, núm. 2 (15 de juny de 1919), p. 2. 
1154 ABC. Fons administratiu. Carpeta 110/21. Correspondència Olot 1918-1936. Carta de Josep Maria 
Masramon a Jordi Rubió, 2 de març de 1921.  
1155 Estel Marià (1918-1922) periòdic portaveu de la Congregació Mariana, dirigit per Baltasar Segú i 
Homs, Josep Maria Bonet i Clols i Salvador Casañas, de periodicitat mensual. Defensava una ideologia 
fermament catòlica.// Joventut per la Fe i la Pàtria (11/01/1919 – 15/07/1936), diari setmanal de Valls de 
tendència tradicionalista dirigit per Tomàs Caylà. Era escrit en català. Els seus col·laboradors més 
coneguts foren: Jordi Santjoan, Calderic de Espinavessa, Josep M. Vives, Arnald de Vallespina i el 
mateix Tomàs Caylà. [Font: Laura VIVES, «La premsa de la ciutat de valls al segle XX», Quaderns de 
Vilaniu, núm. 42 (2002), p. 157-194).] 
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400 volums), ja que comptava amb obres que parlaven sobre la fe i moralitat cristiana, 

com: Respuestas populares a las objeciones comunes contra la religión cristiana de P. 

Segundo Franco o El Criteri, de Jaume Balmes.1156  

Mentre que, des del setmanari, Joventut per la Fe i la Pàtria, es lamentaren per la 

manca d’obres referents a la vida dels sants i a la religió catòlica que hi havia a la 

biblioteca. A més opinaren que els autors que conformaven les seccions de filosofia i 

psicologia de la biblioteca no eren els adequats.1157 Per aquesta raó, demanaren que 

s’ampliés aquell fons amb les obres de Jaume Balmes, per tal de contrarestar «l’efecte 

perniciós de les obres de William. James i demés seguici [Dewey, Pierce, Royce, etc.] 

que es troben en dit prestatge.»1158 

Per acabar amb el cas vallenc, no es pot menystenir l’opinió emesa per Àngel de 

la G. Grau, que tot i no ser militant del partit tradicionalista provenia de família carlina 

i era un fervorós catòlic.1159 Grau no criticà directament la biblioteca, però es qüestionà 

que els tècnics de la Mancomunitat deixessin de banda les humanitats per a potenciar 

únicament el cultiu de les ciències i la tècnica. Per a ell era un error enfocar l’educació i 

la cultura tan sols a «produir... i produir...».1160  

Finalment, cal assenyalar que a Sallent es va produir un cas excepcional. Tot i que 

en línies generals l’actitud dels tradicionalistes fou de rebuig, en aquesta petita població 

del Bages la biblioteca va rebre el suport de Josep Sorribes, que pertanyia al partit carlí. 

Com succeí amb els membres dels partits monàrquics hi va haver personalitats 

vinculades al tradicionalisme que no acataren les directrius generals i decidiren 

vincular-se a aquest projecte. Sorribes arribà a ésser nomenat president del Patronat 

Local de la biblioteca popular, ja que fou un dels principals defensors de la instal·lació 

del centre, com s’ha pogut constatar en el setè capítol d’aquesta mateixa investigació. 

Amb l’adveniment de la dictadura de Primo de Rivera, la tendència crítica vers 

aquest projecte es va mantenir. Al llarg de 1924, en periòdics afins a aquesta ideològica 

                                                           
1156 «Sobre la biblioteca», Estel Marià, núm. 26 (5 de març de1920), p. 1-2.  
1157 «Biblioteca Popular», Joventut per la Fe i la Pàtria de Valls, núm. 99 (12 de novembre de 1920), p. 3.  
1158 «Digne d’elogi», Joventut per la Fe i la Pàtria de Valls, núm. 27 (12 de juliol de 1919), p. 2.  
1159 Àngel de la G. Grau (Maspujols, Baix Camp,1887–Reus, 1953). Procedia d’una família d’hisendats 
rurals amb tendències carlistes. Estudià al Seminari Diocesà de Tarragona, on coincidí amb Higini 
Anglès. En fer-se més gran decidí deixà el seminari per a dedicar-se a la literatura. Tot i això tota la seva 
vida fou un home profundament catòlic, com es pot comprovar a través dels articles que va escriure per El 
Matí i La Paraula Cristiana. L’any 1931 fou un dels fundadors d’Unió Democràtica de Catalunya. [Font: 
Maria Mercè DOMÈNECH i Carmina LLAURADOR, Maspujols, Valls, Cossetània, 2007, p. 143.] 
1160 Àngel de la G. GRAU, «La necessitat de producció i l’escola primària», Pàtria, núm. 416 (6 de 
desembre de 1919), p. 1. 
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com Siglo Futuro,1161 o el La Voz de Gerona,1162 aparegueren de nou dures maldiences 

vers la Mancomunitat i els seus centres bibliotecaris.  

El 9 de febrer de 1924 els redactors de Siglo Futuro es planyiren pel fet que el 

personal d’aquelles institucions fos constituït només per a dones; des del seu punt de 

vista, aquella decisió havia estat una: «evidente imprudencia, que fácilmente puede ser 

causa de inmoralidad.»1163 Així mateix, des d’aquest períodic es condemà 

l’endeutament, que a través dels emprèstits, havia adquirit el govern d’Enric Prat de la 

Riba per a poder dur a terme els seus projectes:  

 

«Y a todo eso hay que añadir que, si han llevado, sin embargo, a cabo esas carretas, 

líneas telefónicas, caminos vecinales, bibliotecas, y tantas y tan gravosas instituciones 

culturales de que se ufanan, buenos millones y millones nos cuestan, con más dos 

cuantiosos empréstitos, cuyas obligaciones pesan y pesaran por muchos años sobre 

Cataluña, y no es demasiado decir que, con ellos, mucho más y mejor podía haberse 

realizado, mediante un régimen más económico y menos partidista y oligárquico.»1164 

 

Els sectors més retrògrads de les comarques gironines arribaren a demanar la 

clausura de les biblioteques. Els redactors de la Voz de Gerona posaren en dubte la 

capacitat i l’honradesa de tots els funcionaris que van ser contractats per la 

Mancomunitat de Catalunya, així com les persones afins a aquesta institució: «Nos 

consta que muchos que entraron como empleados en la Mancomunidad por su 

actuación catalanista y que temían, con razón, que ahora se les pondrían las peras a 

cuatro, se ríen de gusto al ver que pueden seguir tranquilos manteniendo la 

organización para el día de mañana. ¿Cuándo caeremos del burro? Por el patriotismo 

hay que terminar con el tinglado catalanista de la Mancomunidad.» 1165 

                                                           
1161 Siglo Futuro (1875-1936) periòdic espanyol ultraconservador i integrista. Segons José Andrés 
Gallego  va aspirar a convertir-se en el portaveu oficial del carlisme a l’Estat Espanyol. Fou fundat 
per Cándido Nocedal. Ha estat considerat mitjà de difusió del Partit Catòlic Nacional, agrupació política 
fundada en 1888, i a partir de 1932 de la Comunió Tradicionalista. [Font: Biblioteca Nacional d’Espanya. 
Hemeroteca Digital. http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0000000226&lang=es (Data de 
consulta: 12 de març de 2017.)] 
1162 La Voz de Gerona (1924-1931) fou el periòdic «defensor de los intereses morales y materiales» de la 
província de Girona, fou creat pels monàrquics i carlins que van donar suport al cop d’Estat de Miguel 
Primo de Rivera. [Font: Biblioteca Virtual de Premsa Històrica del Ministeri de Cultura d’Espanya. 
http://prensahistorica.mcu.es/ca/publicaciones/ficha_pub.cmd?idPublicacion=4306 (Data de consulta: 8 
de març del 2017)] 
1163 EULOGIO, «Desde Cataluña. La obra de la Mancomunidad», Siglo Futuro, núm. 5.151 (9 de febrer 
de 1924), p. 1. 
1164 Ibíd.  
1165 La Voz de Gerona, núm. 234 (24 de febrer de 1924), p. 1. 

http://hemerotecadigital.bne.es/details.vm?q=id:0000000226&lang=es
http://prensahistorica.mcu.es/ca/publicaciones/ficha_pub.cmd?idPublicacion=4306
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Per acabar, manifestaren que no era tasca de les regions o les províncies invertir en 

matèria de cultura: «El ramo de cultura debería reducirse a lo más imprescindible, 

combinando con el Estado la continuación o superación de las escuelas existentes, 

subvenciones a bibliotecas, museos, etc.»1166 No obstant això, i tot i la censura i la 

repressió que es va dur a terme entre 1923 i 1930, els homes del règim no foren tan 

radicals com als carlins de la província de Girona els hauria agradat i, en lloc de tancar 

les biblioteques, van decidir mantenir-les obertes per tal d’utilitzar-les a favor seu.  

 En conclusió, d’acord amb Josep Murgades, s’ha pogut constatar que la crítica al 

noucentisme i als seus projectes fou: «atomitzada i heterogènia» i que sovint va 

respondre a motivacions diverses. 1167 Ara bé, no és cert que les diatribes plantejades des 

de l’esquerra es limitessin, com afirmà aquest mateix autor, a fer retrets sense plantejar 

una alternativa; l’alternativa al projecte sí que existia, s’anà cuinant a poc a poc des 

d’inicis de segle i féu eclosió a partir de 1931.  

Malgrat que Eugeni d’Ors establí que les biblioteques populars havien de 

mantenir-se allunyades de les polèmiques polítiques, ja que pretenia que fossin espais 

de pau i de cohesió entre les classes mitjanes i altes de la societat, aquesta expectativa 

no va acabar de complir-se. Ans al contrari, les biblioteques van convertir-se en 

instruments de poder i, per això, totes les cultures polítiques van maldar per influir-les i 

modificar-les en funció dels seus propis interessos. 

 En una primera etapa, entre 1914 i 1923, la Lliga Regionalista i els partits 

monàrquics van instrumentalitzar els centres per a treure’n rèdit electoral; els primers 

apropiant-se del projecte com si la seva creació hagués estat únicament mèrit propi; 

sense reconèixer la col·laboració de monàrquics, republicans catalanistes, i intel·lectuals 

locals. I, els segons, en funció dels interessos personals de cadascun dels seus líders, a 

vegades a favor dels centres, com demostraren d’Indaleci Castells, Anselm Guasch o 

d’Evelí Barnadas, i d’altres totalment en contra, sobretot arran de la fundació de la 

U.M.N, que portà a polítics com Pons i Tusquets (conservador) o Manuel Riu (liberal) a 

oposar-s’hi.  

Paral·lelament, els republicans catalanistes van voler eixamplar els límits del que 

oficialment es considerava legítim en els àmbits moral, religiós, social i polític; un 

afany que ja plantejaren l’any 1908 en el Pressupost Extraordinari de l’Ajuntament de 

                                                           
1166 La Voz de Gerona, núm. 274 (30 de noviembre de 1924), p. 1 
1167 Josep MURGADES, «Sinopsi de l’antinoucentisme històric», Llengua i literatura, núm. 7 (1996), pp. 
105-127. (Aquesta cita en concret s’ha extret de la p. 106). 
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Barcelona, però que no van poder dur a terme fins a l’adveniment de la Segona 

República. En aquest punt, convé posar en relleu el paper que els membres d’aquest 

sector ideològic tingueren en el desenvolupament de la xarxa de biblioteques, ja que fins 

avui no s’ha reivindicat. Si bé és una qüestió estesa entre la historiografia catalana que 

el govern de la Mancomunitat va comptar amb la col·laboració d’intel·lectuals de 

l’esquerra catalanista en moltes de les seves iniciatives, encara no es coneixia prou bé 

quin paper jugaren concretament dins la Xarxa de Biblioteques, ni com va anar 

evolucionar la seva percepció de la política cultural desenvolupada pels regionalistes 

amb el pas del temps. 

Si bé és cert que hi va haver intel·lectuals republicans i socialistes com Rafael 

Campalans o Antoni Rovira i Virigili que es van integrar i es van mantenir fidels a 

l’obra realitzada per no quedar-se fora del projecte; també ho és que n’hi va haver 

d’altres que esdevingueren crítics amb aquella proposta i albiraren noves estratègies.  

En el cas de les biblioteques populars es poden distingir dues etapes pel que fa a 

la col·laboració dels republicans catalanistes. En la primera, que va de 1914 a 1918-19, 

intel·lectuals i polítics com August Pi i Suñer, Albert Bastardas o Josep Puig i Pujades, 

foren ferms defensors així com perpetradors entusiastes de les primeres biblioteques. En 

una segona etapa, entre 1919 i 1923, quan s’adonaren que els dirigents regionalistes-

noucentistes no havien inclòs cap element de la cultura política en el fons bibliogràfic, i 

que el públic que acudia als centres pertanyia únicament a unes determinades classes 

socials, començaren a qüestionar-se la idoneïtat d’aquella iniciativa.  

 A Figueres intentaren posar-hi remei amb accions impulsades des del Patronat 

Local. Però a la resta de ciutats els òrgans de premsa republicans començaren a recollir 

dures crítiques vers les biblioteques tant pel seu fons excloent, com perquè fomentaven 

el catolicisme, com perquè el tipus de coneixements que oferien eren excessivament 

tècnics i elitistes. Cal matisar però, que aquestes diatribes anaren dirigides a la gestió 

realitzada pels regionalistes i no a la Mancomunitat com a institució administrativa (que 

consideraven essencial per poder assolir, algun dia, l’autonomia plena); ni tampoc a les 

biblioteques en si mateixes, ja que estaven d’acord amb els serveis que aquell tipus 

d’equipament prestava. Tanmateix, no podien acceptar la monopolització dels símbols 

que realitzaren els regionalistes ni la seva visió conservadora i paternalista de la cultura. 

I és que, segons la seva cosmovisió la cultura era un element d’alliberament que no 

podia ser sotmesa a censures ni a restriccions. 
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Amb relació a l’opinió dels sectors anarquistes no hi ha gaires fonts que 

permetin afirmar si es van posicionar a favor o en contra de la Xarxa de Biblioteques 

Populars. Pel que s’ha pogut deduir, arran del buidatge d’alguns dels seus òrgans de 

premsa, haguessin preferit biblioteques autogestionades per obrers, establertes en els 

seus propis locals, i amb uns continguts molt més populars. A més, després de llegir els 

informes escrits per les bibliotecàries, i de constatar que entre 1918 i 1923 la majoria 

dels obrers van acudir poc a les sales de lectura, es pot afirmar que els sectors llibertaris 

d’àmbit local ignoraren aquells equipaments culturals perquè ja tenien els seus propis 

espais de sociabilitat i cultura, i perquè no se sentien identificats amb els valors que es 

difonien des de les biblioteques ni amb el que simbolitzaven, ja que en la majoria de 

poblacions havien estat bastides per a les classes dirigents de la societat que ells 

identificaven com els seus opressors.  

Altrament, pel que fa als tradicionalistes, influents en els casos de Valls i Olot, es 

van dedicar a ridiculitzar i menysprear el sistema de biblioteques, ja que restava 

influència cultural a l’Església. És imprescindible assenyalar, a més, que la majoria de 

les crítiques que realitzaren foren infundades i totalment destructives, ja que anaven 

solament destinades a enfonsar les iniciatives ideades pels regionalistes i no a millorar-

les o a proposar solucions. En el cas de Girona, i amb l’adveniment de la dictadura, fins 

i tot arribaren a demanar el tancament dels centres.  

Amb l’adveniment de la dictadura de Primo de Rivera, la censura i la repressió, 

perpetrades per monàrquics, tradicionalistes i d’altres personalitats afins a la Unión 

Patriótica, van donar un nou simbolisme a les biblioteques i van generar, per tant, també 

una nova opinió sobre elles. Gradualment, l’esquerra catalanista i els sectors populars de 

la societat les passaren a veure com un símbol a defensar. Per això quan l’any 1930 va 

caure el dictador, aquests temples de la cultura catalana van ser glorificats per a la 

majoria de les cultures polítiques que lluitaren en la clandestinitat a favor de la 

democràcia, sense recordar les desavinences ni els retrets que es feren en els primers 

anys de vida d’aquell nou servei públic.  

Ara bé, quan E.R.C. va assolir el poder de la Generalitat Republicana, tot i no 

ser crítics públicament amb l’obra cultural duta a terme entre 1914 i 1923, aplicaren en 

el sistema bibliotecari alguns canvis: ampliaren el fons amb autors i matèries de totes 

les ideologies i començaren a instal·lar biblioteques populars a Barcelona capital, 

seguint el seu propi model de política cultural (inspirat amb el dissenyat l’any 1908). 

Els resultats obtinguts després de dur a terme aquestes modificacions demostraren que 
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si les biblioteques haguessin estat d’entrada concebudes segons el criteri republicà, el 

projecte hauria estat molt més funcional i democràtic, ja que hagués atret d’entrada a 

molts més usuaris.  
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CAPÍTOL 13: DE L’AUTOCRÍTICA A LA MITIFICACIÓ DEL PROJECTE 

  

En aquest capítol em proposo escatir quina fou l’opinió dels regionalistes-

noucentistes sobre la seva obra, em plantejaré si foren o no capaços de realitzar 

autocrítica i fins a quin punt. A més, m’interessa determinar si la seva visió sobre el 

projecte va evolucionar amb el temps, o si bé es va mantenir constant.  

Així mateix, tindré en compte quina fou la posició d’Acció Catalana, un partit 

sorgit arran de la dissidència d’alguns membres de la Lliga Regionalista, que va veure la 

necessitat d’esmenar alguns errors del projecte cultural plantejat per Enric Prat de la 

Riba. 

Igualment, procuraré determinar quina fou la valoració que féu el personal 

tècnic: el director Jordi Rubió i les bibliotecàries, que sovint no s’expressaren de la 

mateixa manera en els informes interns, que a la premsa o a les manifestacions que 

públicament realitzaren sobre el projecte.  

 

 

13.1. La posició monolítica de la Lliga Regionalista i la Lliga Catalana 

 

En termes generals els militants de la Lliga Regionalista, tant a escala local com 

regional, foren ferms defensors de les característiques del sistema bibliotecari dissenyat 

per Eugeni d’Ors. Estaven convençuts que la política cultural adoptada era l’adequada 

per a progressar, europeïtzar-se, millorar el nivell d’instrucció de la població i reduir el 

malestar social.1168 

Malgrat ésser conscients que la seva obra era limitada perquè comptaven amb un 

pressupost reduït, estaven orgullosos d’haver aconseguit bastir un sistema bibliotecari 

tan modern i eficaç: «No correspon de molt a la proporció que en ordre a la seva 

espiritualitat li pertoca a la consignació per cultura i instrucció, el total de la qual és 

de 294.000 pessetes; però complau, malgrat tan migrada consignació, deixar marcada 

amb ella la iniciativa d’una actuació verament regeneradora, que l’Assemblea, amb son 

                                                           
1168 N’és una mostra la publicació que féu Joan Vallès i Pujals l’any 1923: Joan VALLÈS PUJALS, 
L’actuació de la Mancomunitat de Catalunya, Reus, Gràfica Navas, 1923.  
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alt patriotisme anirà eixamplant sòlidament a mesura que les circumstàncies ho 

permetin.»1169 

 Com s’ha vist en els estudis de cas, els intel·lectuals locals de les ciutats amb 

biblioteques van destacar, amb gran passió, cadascun dels avenços que els centres van 

suposar pel seu territori. La majoria estaven tan orgullosos d’aquella fita que utilitzaren 

sovint les biblioteques com a exemple d’obra ben feta, així com de símbols distintius i 

singulars de les seves ciutats: Una població, per anomenada que vulgui ser, sense una 

Biblioteca que faci pensar els seus homes, sense un lloc escollit on s’hi retrobin ells 

mateixos en els problemes que de cada dia més va portant el món, no és una cosa 

completa; i de vegades no és més que un munt de cases més o menys aliniades.1170 

 Els polítics que representaren a la Lliga Regionalista al Congrés utilitzaren 

aquesta mateixa estratègia. N’és una mostra la intervenció que féu Eduard Aunós en la 

discussió del Pressupost d’Instrucció Pública per a l’any 1923. Aunós parlà de les 

biblioteques i de les escoles d’Arts i Oficis mantingudes per la Mancomunitat, per tal 

d’exposar al ministre d’instrucció pública, Bugallal, que era necessari realitzar, des del 

govern central, una inversió més important en aquell tipus d’infraestructures, tal com ja 

s’estava duent a terme a Catalunya.1171  

Així mateix, i com que el projecte era tan rellevant, també es va utilitzar la seva 

respectabilitat per tal de guanyar vots. Hi ha proves ben indicatives que demostren que 

les biblioteques foren un bon esquer per aconseguir que els electors confiessin en el 

partit. En la campanya electoral de les eleccions provincials del 12 de juny de 1921, per 

exemple, els regionalistes de l’Empordà esgrimiren que les biblioteques eren: «proves 

fefaents, que contradiuen categòricament la contínua labora negativa dels eterns 

esperits rebecs que malparlen de la nostra suprema institució de govern.»1172 

Aquest sentiment d’orgull i satisfacció que representaven les biblioteques per a 

aquests polítics no era tan sols una argúcia estratègica per guanyar més vots, sinó que es 

tractava d’una convicció ben arrelada, ja que fins i tot en època de la II República, quan 

quedà demostrat que la introducció de llibres de totes les ideologies en el fons 

bibliogràfic fou positiu perquè ajudà a millora l’afluència dels centres, no feren cap 

                                                           
1169 MANCOMUNITAT DE CATALUNYA, Projectes d’acord presentats a la quarta reunió ordinària 
de l’Assemblea. Barcelona, Impremta de la Casa Provincial de Caritat, 1915, p. 20. 
1170 «De les biblioteques», Pàtria, núm. 249 (20 d’octubre 1916), p. 1. 
1171 «Discusión del Presupuesto de Instrucción Pública», ABC, 6.070 (20 de juny de 1922), p. 14.  
1172 «L’obra de la Mancomunitat a l’Empordà», Alt Empordà, núm. 870 (11 de juny de 1921), p. 3.  
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tipus d’autocrítica. Al contrari, van seguir afirmant que en matèria de cultura era 

primordial, no desviar-se del full de ruta marcat el 1914 per Enric Prat de la Riba. 

Els programes electorals dels regionalistes a partir de 1931 seguiren defensant la 

mateixa estratègia cultural que havien concebut feia més de vint anys enrere, sense 

modificar-ne ni una coma; els seus líders consideraven que si la Mancomunitat no 

hagués estat destruïda, o bé, un cop caiguda la Dictadura, hagués estat restaurada els 

seus projectes culturals haurien fet possible el progrés de la regió, que es podria situar al 

mateix nivell que països de la talla de França, Anglaterra o Alemanya: .«L’Obra de Prat 

a la Mancomunitat fou prodigiosa, la cultura n’és la més beneficiada: l’Institut 

d’estudis Catalans, amb la seva biblioteca de fama mundial, la Universitat Industrial, 

les biblioteques populars comarcals, en són una prova palesa [...] Potser si hagués 

sobreviscut uns anys més, la situació de Catalunya seria avui molt distinta, i crec que 

no m’enganyo, afirmat que millorada».1173 

 De fet, en el pla que elaboraren l’agost de 1931 establiren que la principal 

necessitat de la regió era fomentar la tecnificació i la indústria i, per això, tornaren a 

plantejar i a defensar que en matèria de cultura calia començar, en primer lloc, per a 

intensificar la protecció als Instituts de Cultura i d’Investigació Científica, sobretot en 

aquella investigació que es pogués aplicar a la Indústria, per tal que les empreses del 

país es poguessin equiparar amb les seves homòlogues europees.1174  

D’altra banda, hi va haver intel·lectuals noucentistes, com Josep Maria 

Capdevila, que mostraren la seva preocupació per a l’excessiva vulgarització de les 

lectures que es va produir en època de la Segona República. Capdevila publicà, 

concretament, diversos articles per tal d’ensenyar al públic lector com podia seleccionar 

de forma adequada les obres més adients. Un dels més significatius fou «Set consells 

per a la tria de llibres», en el qual recomanava: donar preferència als llibres catalans, 

evitar els autors «sospitosos», no llegir només per diversió sinó també per instruir-se, i 

guiar-se pel nom de les «bones editorials».1175  

Més endavant, a partir del febrer de 1933, quan la Lliga Regionalista adoptà el 

nom de Lliga Catalana, després d’haver incorporat a personalitats de la dreta liberal 

                                                           
1173 «A l’honor de Prat de la Riba. Acte a Manresa», La Veu de Catalunya, núm. 10.977 (16 d’agost de 
1931), p. 3.  
1174 Joan ESTELRICH, «L’Estatut. Els nostres motius VII. Intensificació Cultural», La Veu de Catalunya, 
núm. 10.982 (22 d’agost de 1931), p. 1.  
1175 «Set Consells per a la tria de llibres», El Matí, (11 d’abril de 1934), p. 1. Citat a: Joan CARRERES, 
Josep Maria Capdevila: ideari i poètica, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, 
p.268- 269. 
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republicana i al sector més catòlic d’Acció Catalana, continuaren defensant aquells 

mateixos postulats.1176 En la ponència cultural que s’aprovà a l’assemblea constitutiva 

del partit, que es celebrà el 3 de febrer de 1933, quedava ben clar que els seus objectius 

eren, a més de garantir l’educació catòlica a les escoles, continuar treballant per: 

«intensificar el prestigi assolit per les nostres institucions d’investigació superior, com 

l’Institut d’Estudis Catalans; aconseguir la gran Universitat moderna i autònoma a què 

Catalunya aspira; desenvolupar l’ensenyament tècnic industrial, agrícola, comercial i 

artístic, en el qual hi ha un camp extens d’activitats i un estímul per al foment de la 

riquesa general i per al millorament dels nostres obrers. [...] I cal, així mateix, realitzar 

tot un programa per a la cultura de les masses mitjançant el foment de l’edició 

catalana, les biblioteques populars, els centres de cultura, el cinema educatiu i la 

radio.»1177  

És a dir, que a part d’incloure el cinema educatiu i la radio, no formularen cap 

proposta nova. El seu únic afany era continuar amb el desenvolupament de les 

institucions creades anteriorment per ells mateixos, ja que consideraven que aquella era 

l’única política cultural que podia assegurar l’èxit de la regió. Com va reafirmar més 

endavant el mateix Joan Estelrich en una conferència que pronuncià el 29 de març de 

1935, ja essent diputat a corts per la Lliga Catalana al Congrés: «cap partit en el seu 

programa no ha formulat un pla tan concret com nosaltres respecte al desplegament 

cultural a Catalunya».1178  

Seguint aquesta tendència, com ha palesat Borja de Riquer, Francesc Cambó fou 

incapaç de reconèixer que l’obra cultural de la Generalitat Republicana anà més lluny 

encara que l’obra de la Mancomunitat de Catalunya.1179 Condicionat pels seus 

interessos polítics, en les seves memòries defensà la següent tesi: «La Mancomunitat 

amb poques facultats tingué una fecunditat i una profunditat immensament superiors a 

les de la Generalitat amb tota la faramalla del Govern i del Parlament i d’una pila de 

facultats que eren molt en el paper i ben poca cosa a la realitat. [...] Podem dir que la 

                                                           
1176 Per aprofundir més sobre les vicissituds d’aquesta formació: Isidre MOLAS, La Lliga Catalana. Un 
estudi d’estasiologia, Barcelona, Edicions 62, 1972; Charles E. EHRLICH, La Lliga Regionalista: lliga 
catalana 1901-1936, Barcelona, Institut Cambó, Editorial Alpha, 2004. 
1177 La ponència de cultura que es llegí a l’Assemblea de constitució de la Lliga Catalana fou prepara i 
llegida per Joan Estelrich. El conjunt de totes les ponències es va publicar a: La Veu de Catalunya, núm. 
11.434 (4 de febrer de 1933). p.1-3. 
1178«Conferència del diputat de la Lliga Catalana, senyor Estelrich», La Veu de Catalunya, núm. 12.100 
(30 de març de 1935), p. 10. 
1179 Borja de RIQUER, L’últim Cambó (1936-1947): la dreta catalanista davant la guerra, Vic, Eumo 
Editorial, 1996.  



421 
 

Mancomunitat era com una casa amb poca façana i grandíssima fondària. La 

Generalitat no tenia més que façana, i façana d’un gust deplorable».1180 

 En definitiva, els regionalistes menystingueren l’obra iniciada pel govern de la 

Generalitat Republicana i no s’adonaren, o no es volgueren adonar, que calia dur un pas 

més enllà les iniciatives que havien començat a traçar entre 1914 i 1923. No foren 

capaços d’acceptar que la fórmula cultural que ells plantejaren no va acabar de 

funcionar del tot en època de la Mancomunitat, i que fou en els anys de la dictadura i els 

de la Segona República que començà a augmentar l’afluència d’usuaris i, per tant, a 

reeixir el projecte. L’únic que admeteren fou que no arribaren tan lluny com els hauria 

agradat per una qüestió de manca de pressupost, pels impediments que l’Estat Espanyol 

els va oposar, i pel context d’alta conflictivitat social que visqué Catalunya justament en 

aquella cronologia.  

A pesar que l’experiència republicana els estava mostrant que per a canviar la 

realitat cultural i social de la regió havia estat més efectiu abordar, primer, els problemes 

socials i culturals de base, que començar per la cúspide de la piràmide (perquè el 

repartiment desigual de la riquesa cultural contribuïa a generar més malestar social i a 

aturar el possible progrés de la regió), no foren capaços reformar la seva estratègia 

política ni de plantejar noves solucions.  

 

 

13.2. La dissidència d'Acció Catalana i el paper d’Acció Catalana Republicana. 

 

Per ser justos, cal matisar una qüestió, no tots els membres de la Lliga 

Regionalista es mantingueren ferms en les premisses establertes el 1914 per Enric Prat 

de la Riba, hi va haver un sector del partit que a inicis de 1920 es va començar a mostrar 

crític amb aquesta estratègia i que, en conseqüència, proposà canviar-la des de dintre. 

Ara bé, com que no tingueren èxit, finalment, es van haver d’acabar escindint en un nou 

partit: Acció Catalana.  

Tal com ha assenyalat Jordi Casassas en la seva darrera obra sobre el 

noucentisme català, en la conjuntura de la Gran Guerra, a Catalunya es va produir un 

relleu generacional «de gran abast», precipitat per una sèrie de morts dels principals 

dirigents del catalanisme polític (Torres i Bages va morir el 7 de febrer de 1916, 

                                                           
1180 Francesc CAMBÓ, Memòries, vol. 1 (1876-1936), Barcelona, Editorial Alpha, 1981, p. 215.  
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Domènec Martí i Julià el 20 de juny de 1917, l’1 d’agost d’aquell mateix any ho féu 

Enric Prat de la Riba, i el 1918 Narcís Verdaguer i Callís). Aquest fet, juntament amb el 

fracàs de la intervenció de Francesc Cambó en els governs de concentració de l’Estat 

Espanyol, va precipitar la condemna de l’estratègia duta a terme per la cúpula del partit 

per part d’un conjunt de joves militants com Jaume Bofill i Mates o Ramon d’Abadal. 

Aquests joves convocaren un congrés al marge de la disciplina del partit, el juny de 

1922, per a reflexionar sobre el camí que podien seguir a partir d’aleshores.1181 

Els impulsors d’aquesta iniciativa al·legaren la necessitat de revisar les tàctiques 

i els objectius dels fundadors del partit regionalista, ja que consideraven que calia 

adequar-los al context social de l’època. A grans trets, apel·laren que calia deixar enrere 

l’estratègia imperialista i reduir el seu conservadorisme per a incorporar alguns 

postulats de l’esquerra catalanista. Per això, finalment, el 9 de desembre de 1922 

constituïren Acció Catalana.1182 

 Aquesta nova formació presidida per Jaume Bofill tenia com a finalitats 

principals la catalanització del territori català i la integració al catalanisme dels sectors 

obrers i agrícoles. Les noves generacions catalanistes s’adonaren, per tant, que el 

canemàs cultural i polític concebut a inicis de segle es plantejà des d’un prisma massa 

elitista i que, si volien que projectes com el de les biblioteques populars tinguessin èxit, 

calia popularitzar-los. No obstant això, l’adveniment de la Dictadura de Primo de Rivera 

va quartar les seves aspiracions. Aleshores, els membres d’Acció Catalana continuaren 

actius des de la clandestinitat i accentuaren els seus trets republicans, fins al punt que 

l’any 1927 es va tornar a produir una escissió que va dur a la creació d’un nou partit 

anomenat: Acció Catalana Republicana. Els estatuts d’aquesta nova organització, com 

palesà el mateix Casassas, assenyalaven que els objectius principals del partit havien de 

ser la catalanització interclassista de la societat catalana i, per aquesta raó, plantejaren 

un pla d’acció cultural molt més transversal, que incloïa els autors i els símbols d’una 

catalanitat republicana i popular, que fins aleshores havia estat menystinguda,1183 unes 

reivindicacions similars a les plantejades pel republicanisme catalanista a inicis de segle 

XX.  

Així doncs, la seva crítica al sistema de biblioteques fou la mateixa que va 

plantejar, posteriorment, Esquerra Republicana de Catalunya al capdavant de la 
                                                           
1181 Jordi CASASSAS, La voluntat i la quimera, el noucentisme català, entre la Renaixença i el 
marxisme. Barcelona, Pòrtic, 2016, p. 240-241. 
1182 Montserrat BARAS GÓMEZ, Acció Catalana (1922-1936), Barcelona, Curial, 1984, p. 391.  
1183 Jordi CASASSAS, La voluntat i la quimera…, p. 265.  
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Generalitat Republicana, la qual cosa no ha de sorprendre perquè A.C.R, es va acabar 

integrant a E.R.C. 

 Una de les personalitats que exemplifica la valorització que es féu, aleshores, de 

les propostes culturals que feren els republicans catalanistes a inicis de segle XX, és 

Joaquim de Camps i Arboix, una figura estudiada per a Giovanni Cattini, que 

primerament milità a la Lliga Regionalista i, posteriorment passà a Acció Catalana 

Republicana i a E.R.C.1184 Aquest polític, tot i ésser un acèrrim defensor de la unitat 

entre les faccions catalanistes, i un ferm admirador de l’obra de la Mancomunitat i de la 

Lliga Regionalista per haver instituït una forma embrionària d’autogovern a 

Catalunya;1185 també va voler deixar clar que el pressupost de cultura gestat pels 

republicans catalanistes, l’any 1908, fou clau per a garantir l’èxit de l’obra cultura de la 

Mancomunitat: «Tan profund era el dinamisme del propòsit tan alta era l’exemplaritat 

del pla [es refereix al pressupost de 1908] que, per damunt de la seva sort immediata, 

s’erigia en mirífic precedent per un demà, més o menys pròxim, com si havent arrelat 

en la consciència col·lectiva vivent, tingués la categoria de conquesta definitiva.»1186A 

més, va reconèixer que aquella proposta dels republicans de l’Ajuntament de Barcelona 

va esdevenir: «símbol immemorial i faust de quelcom que es feia vital, tan vital que de 

la seva substància avui [és a dir, l’any 1974] encara en vivim.»1187 I és que, segons 

Camps i Arboix alguns dels problemes que pretenia solucionar l’any 1908 amb aquella 

proposta, encara no havien estat abordats. 

En una línia similar, Carles Pi i Sunyer (membre d’Acció Catalana i, 

posteriorment, d’E.R.C) quan va assolir l’alcaldia de Barcelona l’any 1934 va expressar 

un sentiment similar: «Tant en el que es refereix a urbanització com a obres i serveis 

públics, a sanitat i assistència, a proveïments i a cultura. La política municipi ha 

d’ésser especialment adreçada a satisfer les necessitats populars més imperioses, 

aquelles que per la insuficiència natural dels medis són gairebé sempre desateses.»1188  

Per acabar, i tot i que no milità directament a Acció Catalana ni a cap altra partit, 

cal destacar la posició crítica que adoptà Alexandre Galí i Coll, que havia estat secretari 

                                                           
1184 Giovanni C. CATTINI, Joaquim de Camps i Arboix. Un intel·lectual en temps convulsos, Girona, 
Fundació Josep Irla, 2015. 
1185 Joaquim de CAMPS ARBOIX, La Mancomunitat de Catalunya, Barcelona, Bruguera, 1968, p. 76. 
1186 Joaquim de CAMPS ARBOIX, El pressupost de cultura 1908. Problema d’actualitat, Barcelona, 
Rafael Dalmau Editor, 1974, p. 55. 
1187 Joaquim de CAMPS I ARBOIX, El Pressupost…, p. 56. 
1188 Fragment d’un discurs pronunciat per Carles Pi i Sunyer el gener de 1934. Citat per: Francesc 
VILANOVA VILA-ABADAL, Carles Pi i Sunyer: elogi i memòria de Barcelona i del 14 d’abril, 
Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2016.  
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del Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya entre 1916 i 1923.1189 En la 

seva obra sobre la Història de les Institucions i del moviment cultural a Catalunya entre 

1900 i 1936, confessà que tant ell com Eugeni d’Ors havien menystingut erròniament 

experiències bibliotecàries anteriors a l’empresa de la Xarxa de Biblioteques Populars 

de la Mancomunitat de Catalunya, de les quals podien haver après moltes coses, com 

per exemple la Biblioteca Arús. Així mateix, explicà que la superioritat i el paternalisme 

amb el qual van actuar va fer les biblioteques fossin poc freqüentades pels usuaris.1190 

Com féu avinent Enric Pujol en la seva tesi doctoral: «Galí va emetre un judici molt 

sever» sobre a la popularització de la cultura, ja que aquest fou un dels seus objectiu 

frustrats.1191 I és que, per bé que el context social i econòmic no fou favorable i que el 

govern central no els posà les coses fàcils, la concepció elitista que conferiren a la seva 

política cultural no fou la més adequada i calia reconèixer-ho.  

 

 

13.3. L’avaluació tècnica de Jordi Rubió  

  

 Amb aquest epígraf no es pretén descriure totes les qüestions que Jordi Rubió 

ressenyà sobre les biblioteques populars. No es vol realitzar un resum de tots els seus 

informes ni de tots els seus articles, ja que bona part d’aquests ja han estat analitzats per 

a Teresa Mañà i, a més, en gran mesura es troben recollits en l’obra Sobre Biblioteques i 

Biblioteconomia.1192 Amb tot, sí que s’ha cregut convenient exposar, en línies generals, 

quins foren per a ell els elements que calia millorar i quins no. 

Per començar cal fer avinent que la seva opinió no s’expressà de la mateixa 

manera en els articles que féu públics que en els informes tècnics interns que presentà al 

Consell de Pedagogia de la Mancomunitat. Com és lògic, públicament, Rubió elogià 

                                                           
1189 Alexandre Galí i Coll (Camprodon, 1886 – Barcelona, 1969), escriptor i pedagog. L’any 1915 va 
començar la seva trajectòria com a funcionari del Consell d’Investigació Pedagògica, entitat de la qual va 
ser secretari entre 1916 i 1923. El 1917 fou administrador general de l’Escola Industrial i el 1920 director 
dels estudis normals de la Mancomunitat de Catalunya, i el 1922 de l’Escola Montessori. L’any 1924, 
clausurada l’Escola Montessori fundà la Mútua Escolar Blanquerna, que experimentà mètodes de l’escola 
activa. (Font: Assumpció ESTIVILL, Qui era qui a l’Escola..., p. 33-34). 
1190 Alexandre GALÍ, Història de les Institucions i del moviment cultural a Catalunya entre 1900 i 1936, 
vol. XIII, Barcelona, Institució Alexandre Galí, 1984, p. 46 
1191 Enric PUJOL, Ferran Soldevila i la historiografía catalana del seu temps (1894-1971). Tesi doctoral 
dirigida per Antoni Simon. Departament d’Història Moderna i Contemporània. Universitat Autònoma de 
Barcelona, 2000, p. 79. 
1192 La majoria d’articles que publicà Rubió relacionats amb les Biblioteques i la biblioteconomia es 
troben recollits a: Jordi RUBIÓ, De biblioteques i biblioteconomia, Barcelona, Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, 1995.  
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tant com va poder els centres que dirigia perquè li interessava que aquests guanyessin 

prestigi i usuaris, i si bé és cert que en alguna ocasió reconegué que els resultats podien 

haver estat millors, sempre justificà les mancances del sistema pel fet que es tractava 

d’un projecte embrionari, desenvolupat en un context polític i social complicat.1193 En 

canvi, en els reports que confeccionà per als polítics i tècnics de la Mancomunitat 

exposà, sobretot, les mancances tècniques i de disseny que trobà en la proposta 

realitzada per Eugeni d’Ors, així com la necessitat d’obtenir més pressupost. 

En el primer informe que confeccionà per al Consell de Pedagogia, el juny de 

1920, va assenyalar una de les limitacions que més el preocupava: la manca d’obres en 

llengua catalana que contenia el catàleg.1194 Es lamentà que les biblioteques no 

comptessin amb la col·lecció Minerva, ni amb les darreres novetats editorials catalanes; 

i trobà especialment greu la manca de llibres infantils en català, cosa que intentà 

solucionar, a curt termini, incorporant rondalles tradicionals en aquesta llegua.1195 

Segonament, es va plànyer del fet que la incompatibilitat entre els horaris dels 

treballadors i els de la biblioteca: «En totes elles resulten quasi inaprofitables per al 

públic que treballa [...] les hores del matí i primeres de la tarda. Les estadístiques ho 

indiquen bé prou. De cinc hores que les biblioteques són obertes, sols en la de 6 a 8 o a 

9 hi ha lectors.»1196 I, seguidament, va reconèixer que la ubicació de les biblioteques als 

afores de les ciutats no era la més adequada. La foscor del camí, el fred o la pluja, 

sempre feien baixar l’estadística de lectors a l’hivern.  

En aquesta mateixa línia, es va qüestionar la necessitat de construir edificis nous, 

creats expressament per a l’ocasió; tant per l’elevat cost econòmic que això suposava 

com perquè els edificis que construïren fins al moment, tampoc no donaren gaire bon 

resultat. Convé tenir present que a les poblacions de l’interior del territori català aviat 

van aparèixer taques d’humitat en les parets exteriors dels immobles, la qual cosa donà 

un aspecte descuidat i vell als edificis tan sols tres anys més tard d’ésser inaugurats. A 

més a més, a Valls hi havia un problema de goteres,1197 i a Sallent es va haver de canviar 

                                                           
1193 Jordi RUBIÓ, «Les biblioteques populars», Revista de Llibres, núm. 18 (octubre 1926), p. 123-135. 
1194 ABC. Fons Administratiu. Capsa 597/1 (1920-1925). Oficis enviats i comunicacions rebudes. Servei 
de Cultura de la Mancomunitat. Memòria presentada al Consell de Pedagogia pel Director del Servei 
central de Biblioteques Populars, Jordi Rubió, Barcelona 20 de juny de 1920. 
1195 Per tal de saber més detalls sobre la composició idiomàtica del fons bibliogràfic vegeu: Jordi 
LLOBET, Lectura i biblioteques populars…, p. 146. 
1196 Ibid. 
1197 Arxiu de la Biblioteca Carles Cardó. Dietari de la biblioteca de Valls (llibre 3), 30 d’octubre de 1924.  
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el terra, fent amb linòleum perquè a inicis de 1920 va començar a aixecar-se.1198 

L’exponent més representatiu dels inconvenients que va representar fer la construcció 

amb poc pressupost el trobem a Olot, on la teulada no estava preparada per aguantar les 

nevades que solien caure a l’hivern i les parets i els vidres no estaven preparats per aïllar 

bé el fred. Com provà el mateix Rubió en l’informe que realitzà pel Consell de 

Pedagogia l’any següent, el 1921: «Aquesta biblioteca representa per la Mancomunitat 

un cas especialíssim. Edificada en lloc apartat, el seu desplaçament s’agreujava per 

raó del clima. Demés, el tipus d’edifici i la mena de construcció són absolutament 

inadequats per la localitat. Si es permet la imatge diríem que es tracta d’un edifici de 

rigorós estiu situat a la intempèrie en un país d’hivern cruel de sis mesos. Totes les 

condicions són doncs desfavorables.»1199 

Un altre obstacle fou que les sales de lectura resultaren ser petites: «La sala de 

lectura de les actuals biblioteques avui resulta petita [...] dóna la sensació de que es va 

tenir una prudència excessiva en la previsió de lectors.»1200 Per aquesta raó, quan el 26 

d’octubre de 1922 es van establir les bases per a triar nous dissenys arquitectònics, es va 

tenir present la necessitat de donar a les sales de lectura unes proporcions majors i es 

considerà una condició indispensable que els immobles fossin adaptats o adaptables a 

determinats entorns geogràfics: «En els projectes per a les noves biblioteques no s’ha 

tingut en compte sols la necessitat de donar a la sala de lectura proporcions majors 

sinó la possibilitat d’utilitzar per a lectura la sala de conferències. El problema rau, 

doncs en els edificis vells, en els quals a la llarga s’haurà d’habilitar la sala de 

conferències per sala de lectura.»1201 

Davant totes aquestes contrarietats, el director va arribar a la conclusió que amb 

els mateixos diners que s’havien gastat s’hagués pogut habilitar un local cèntric i sense 

tants problemes d’adaptació a les condicions climàtiques de cada localitat: «No sé fins a 

quin punt és necessari que els edificis siguin sempre construïts de planta. Amb el que 

valen, es podria adaptar algun local ben decorosament en lloc cèntric. Quantes 

                                                           
1198 Arxiu de la Biblioteca Sant Antoni Maria Claret. Dietari de la Biblioteca Popular de Sallent (Llibre 
1) 2 de desembre de 1920.  
1199 ABC. Fons Administratiu. Capsa 597/1 (1920-1925). Oficis enviats i comunicacions rebudes. Servei 
de Cultura de la Mancomunitat. Memòria sobre la vida de les biblioteques populars de la Mancomunitat, 
Jordi Rubió, 1921. 
1200 ABC. Fons Administratiu. Capsa 597/1 (1920-1925). Oficis enviats i comunicacions rebudes. Servei 
de Cultura de la Mancomunitat. Memòria sobre la vida de les biblioteques populars, Jordi Rubió, 1923.  
1201 Ibíd.  
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populars angleses, ben vives, no s’han instal·lat d’altra manera?»[sic.]1202 Per tot això, 

el Consell de Pedagogia, dirigit aleshores per Alexandre Galí, va estar d’acord a canviar 

les bases del concurs per atorgar noves biblioteques. A partir d’aleshores, com ja exposà 

Teresa Mañà, ja no caldria que les biblioteques s’establissin en edificis ex-novo, i es 

prioritzaria que aquestes fossin instal·lades en els centres de les ciutats.1203  

 Malgrat tot l’exposat fins ara, la valoració final que Rubió sempre acabava essent 

positiva, perquè era conscient que es tractava d’una obra pionera i innovadora. Per 

damunt de tot, aquell nou servei públic havia contribuït a iniciar una revolució cultural a 

Catalunya i això era el que més comptava, atès que si es comparava aquella obra amb el 

que havia ofert en matèria de cultura el govern espanyol, les biblioteques populars foren 

un avenç importantíssim: «La tasca realitzada en aquests 9 anys [des de 1918 quan es 

van obrir les primeres biblioteques fins a 1926] és molt considerable. Nosaltres no 

podem tenir ni idea de com estaven de desemparats, cultualment, aquests pobles que 

ara tenen una biblioteca. Allí ara es llegeix de tot tant en català com en francès com en 

espanyol. La creixença de lectors es fa de manera normal.»1204 

 Per a Rubió si el sistema va acabar triomfant fou sobretot arran de tres aspectes 

claus. Primerament perquè Eugeni d’Ors va concebre el sistema bibliotecari com una 

obra de conjunt. El fet que les biblioteques fossin part d’una xarxa i a la vegada 

sucursals de la Biblioteca de Catalunya va donar, segons el seu parer, una gran força 

tant als centres com al seu personal, que se sentia recolzat pel fet de poder formar part 

d’un equip. Com es pot comprovar en les notes prèvies que el mateix Rubió féu en 

l’anuari de 1923: «No hem d’oblidar que l’obra de les biblioteques populars és una 

empresa de cultura col·lectiva i que el ressort més poderós de llur eficàcia rau en els 

germanívols lligams de solidaritat mútua que l’estructuren. Totes les bibliotecàries se 

senten investides d’una missió d’idealisme abnegat, perquè saben que constitueixen una 

companyia.» 1205 

En segon lloc, sempre defensà i elevà la tasca del personal bibliotecari per la 

seva gran professionalitat i dedicació, així com la tasca educativa que es realitzà des de 

l’Escola de Bibliotecàries, la institució que els donà els coneixements necessaris. N’és 

un exemple, el discurs que pronuncià l’any 1922 a la Cambra Oficial del llibre de 
                                                           
1202 ABC. Fons Administratiu. Capsa 597/1 (1920-1925). Oficis enviats i comunicacions rebudes. Servei 
de Cultura de la Mancomunitat. Memòria presentada al Consell de Pedagogia pel Director del Servei 
central de Biblioteques Populars, Jordi Rubió, Barcelona 20 de juny de 1920. 
1203 Teresa MAÑÀ, Les biblioteques populars…, p. 143 i següents. 
1204 Jordi RUBIÓ, «Les biblioteques populars», Revista de Llibres, núm. 18, (octubre 1926), p. 123-135 
1205 Jordi RUBIÓ, «Notes prèvies» Anuari de les biblioteques populars de 1923..., p. 8. 
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Madrid: «La Mancomunidad tuvo un gran atrevimiento con esta innovación, pero no 

cabe duda que los hechos le han dado la razón y hoy las funcionarias del Cuerpo de 

Bibliotecarias de la Mancomunidad tienen un prestigio, la Escuela de Bibliotecarias de 

la Mancomunidad las instruye suficientemente para su misión, y las bibliotecarias se 

han impuesto des del primer día por su competencia, por su capacidad, por su tacto de 

consejeras.»1206 Complementàriament, i com s’ha pogut corroborar en anteriors 

capítols, en època de la dictadura, Rubió deixà ben clara la seva admiració vers els 

Patronats Locals, a qui va voler reconèixer el seu paper, ja que sense la seva tenacitat 

difícilment s’haurien pogut dinamitza les sales de conferències i captar l’interès del 

públic local. Per tant, i per sobre de tot, el director de la Xarxa entre 1920 i 1939 va 

atribuir els mèrits d’aquella obra a les persones que hi van treballar, d’una manera o 

altra, sempre amb eficàcia i entusiasme. 

Per acabar, en tercer lloc, Rubió també va atribuir l’èxit del projecte a la 

metodologia i el funcionament que va decidir adoptar-se: els prestatges oberts, el catàleg 

a l’abast del públic i el servei de préstec, posaren el sistema bibliotecari català al nivell 

dels països més avançats en aquella matèria i, per descomptat, molt per sobre de la 

mitjana espanyola.1207  

Fins i tot en època de la Segona República, continuà considerant que la base de 

l’èxit no fou el canvi d’estratègia i la introducció de nova bibliografia, sinó el tipus de 

funcionament i metodologia utilitzats i la tasca duta a terme pel personal bibliotecari. En 

un article que publicà l’any 1935 expressà que se sentia orgullós i admirat en observar 

aquella progressió sempre ascendent:  

 
«Sempre que passo unes hores en una biblioteca de fora de Barcelona, sento alçar-se 

dintre de mi una impressió nova, barreja d’admiració i d’estímul, que em fa 

comprendre millor el meu deure. Veig les bibliotecàries en funcions, les recordo tal 

com eren dos, cinc o més anys abans a la nostra Escola, comparo la diferència que va 

de la vida d’abans a la d’ara. I mesuro no sols l’increment de responsabilitat que les 

ennobleix, sinó també l’aspror del sacrifici per la seva vocació que les inflama. Ja no 

són les mateixes: han guanyat. Però aquest guany no els ve pas d’haver acabat la 

carrera. D’altres companyes l’acabaren com elles, sense haver assolit aquella 

                                                           
1206 Jordi RUBIÓ, «Les biblioteques populars», Revista de Llibres, núm. 18, (octubre 1926), p. 123-135. 
Article recollit a: Jordi RUBIÓ, Sobre biblioteques i biblioteconomia…, p. 197-216. 
1207 Jordi RUBIÓ, Las Bibliotecas de la Mancomunidad», El Libro Español. Ciclo de conferencias, 
Barcelona, Cámara Oficial del Libro, 1922, p. 127-141. Article recollit a: Jordi RUBIÓ, Sobre 
biblioteques i biblioteconomia..., p. 179-186. 
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transfiguració moral que dóna sentit diferent de tot el que fa una bibliotecària en la 

seva biblioteca.»1208  

 

En síntesi, per a Rubió el més singular de la Xarxa de Biblioteques era el seu 

bon funcionament, que es va assolir gràcies a l’esforç de les bibliotecàries i dels 

intel·lectuals que van participar del projecte. La seva valoració fou més objectiva que 

política, ja que tot i reconèixer el valor que van tenir aquests nous serveis públics per a 

la cultura catalana i el catalanisme polític, segons la seva opinió si les biblioteques 

podien considerar-se un projecte d’excel·lència fou gràcies a l’eficàcia i a la modernitat 

assolida en l’àmbit metodològic, més que no pas pel seu valor simbòlic o pel tipus 

d’obres que s’hi oferiren.  

 

 

13.4. La valoració de les bibliotecàries. 

 

La majoria de les alumnes de l’Escola de Bibliotecàries foren joves d’entre 20 i 

28 anys, naturals de Barcelona, filles de mestres, professionals liberals o intel·lectuals 

catalans, que havien rebut una bona educació en escoles privades de Barcelona i que en 

començar a treballar eren solteres. Aquesta homogeneïtat en les trajectòries vitals de les 

noves professionals de la Mancomunitat de Catalunya, que es pot constatar de forma 

més detallada en l’estudi «Dones bibliotecàries» d’Amadeu Pons, Teresa Mañà i 

Assumpció Estivill, s’explica perquè per accedir a l’Escola de Bibliotecàries era 

necessari saber idiomes i tenir unes nocions bàsiques de cultura general; unes 

condicions que, a inicis de segle XX, tan sols complien les noies que havien rebut una 

educació de qualitat i, per tant, procedents de les classes mitjanes i altes de la 

societat.1209  

Aquest origen social compartit, juntament amb els coneixements que van 

adquirir a l’Escola de Bibliotecàries, on es van convertir en deixebles dels principals 

intel·lectuals noucentistes de Catalunya, van dificultar l’adaptació de les bibliotecàries a 

les realitats locals de les ciutats on foren destinades. Com demostrà Teresa Mañà, en els 

                                                           
1208 Jordi RUBIÓ, «Llegir amb la ploma a la mà», Claror, núm. 6 (1935), p. 163-164. Publicat a Jordi 
RUBIÓ, Obra dispersa, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, pp. 323-331. 
1209 Assumpció ESTIVILL Amadeu PONS i Teresa MAÑÀ, «Dones bibliotecàries», BiD: textos 
universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 10 (juny 2003). En línia: 
http://bid.ub.edu/10dones.htm (Data de consulta: 17 de juny 2016)  

http://bid.ub.edu/10dones.htm


430 
 

primers anys de vida de la Xarxa de Biblioteques, foren moltes les professionals que 

demanaren canvis de destí o que, directament, van renunciar a la seva professió perquè 

van preferir casar-se i formar una família. Les primeres directores de Valls i d’Olot, 

únicament duraren un any en el càrrec. És més, entre 1918 i 1925, en cadascuna 

d’aquestes biblioteques hi van treballar tres bibliotecàries diferents. Per Olot hi passaren 

Dolors Hostalrich i Fa (4 de juliol de 1918- 17 de juliol de 1919), Olga Kirchner i 

Catalán ( 17 de juliol de 1919- 22 d’abril de 1922), i Pilar Herp Sanmartí (22 d’abril de 

1922- 1927). Mentre que a Valls ocuparen el càrrec: Consol Pastor i Martínez (4 de 

juliol de 1918- 17 de juliol de 1919), Maria Solsona i Suñer (17 de juliol de 1919- 16 de 

febrer de 1922) i Mercè Enrich i Otero (22 d’abril de 1922- 27 de març de 1926).1210 En 

el cas de Sallent i de Figueres també hi hagué més d’un canvi, perquè les bibliotecàries 

que hi foren enviades en primera instància no es van aconseguir adaptar a les necessitats 

de la població, ni al ritme de treball exigit.1211  

És normal que, per a unes noies acabades de sortir de l’Escola de Bibliotecàries, 

plenes d’il·lusió i d’esperances, el contrast i el xoc amb la realitat fos molt dur. La vida 

local de les ciutats on foren destinades solia ser molt poc dinàmica. En termes generals, 

els costums, la forma de parlar, les tradicions encara eren molt retrògrades, sobretot si 

es comparaven amb el dinamisme i la modernitat de Barcelona. Assumpció Estivill 

documentà aquest primer impacte a través de les memòries de Teresa Hostarich, la qual 

narrà la seva arribada a Sallent, primer centre on treballà, certament afectada perquè 

l’alcalde, el secretari i el ponent de cultura la van rebre amb espardenyes, un calçat poc 

protocol·lari segons el seu punt de vista de «senyoreta culta de ciutat».1212Justament la 

seva germana, Dolors Hostalrich, en arribar a Olot, també expressà en una carta que 

envià a Jordi Rubió: «encara som més de Barcelona que d’Olot malgrat les seves 

belleses naturals i el nostre bon zel per a la volguda biblioteca».1213  

Encara de forma més detallada, Glòria Sancho explicà que en començar a 

treballar no va veure complides les seves expectatives: «recuerdo ahora mis primeras 

impresiones vertidas en las memorias de los primeros años de mi actuación en esta 

biblioteca, que están un poco impregnadas de pesimismo. No fue extraño que surgiera 

aquel. Recién salida de la Escuela de bibliotecarias, vine aquí con un caudal de 
                                                           
1210 Teresa MAÑÀ, Les Biblioteques Populars..., p. 209.  
1211 Teresa MAÑÀ. Les Biblioteques Populars…,p. 159. 
1212 Teresa HOSTALRICH, Memòries, obra no publicada, p. 39. Testimoni citat per Assumpció 
ESTIVILL, L’Escola de Bibliotecàries…, p. 67.  
1213 ABD. Fons administratiu. Capsa 110/21. Correspondència Olot (1918-1939). Carta de Dolors 
Hostalrich a Jordi Rubió, 22 de novembre de 1918. 
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ilusiones y esperando hallar una biblioteca con tanta vida y movimiento como de una 

gran ciudad.» 1214 Fins i tot l’any 1935, Jordi Rubió es lamentà pel fet que algunes de 

les seves deixebles tinguessin, encara, certes reticències a l’hora de ser destinades a 

poblacions d’àmbit rural: «De vegades sento dir a les bibliotecàries vacil·lants: “Em fa 

por enterrar-me en un poble. Aquella rutina...” […]»1215  

 Hi va haver bibliotecàries que manifestaren el seu malestar arran de la rigidesa 

de la normativa establerta per Eugeni d’Ors, així com per la ridiculesa dels seus salaris, 

que no els permetien mantenir-se ni dur una vida de forma emancipada del pare o el 

marit. La qüestió dels sous, que ha estat explicada per Assumpció Estivill, era la tònica 

general en el món laboral de l’època, no obstant això gradualment s’anaren aconseguint 

petits augments.1216 Altrament, pel que fa al tema de la normativa convé subratllar que 

la majoria de bibliotecàries explicaren que les xifres de les estadístiques que anotaven 

no sempre podien tenir un valor absolut perquè els dies que hi havia més gent a la 

biblioteca, no donaven l’abast i, per tant, no podien anotar tots els moviments que s’hi 

feien. Glòria Sancho argumentà que, tot i que la de Sallent era una biblioteca de segon 

grau, era impossible que una persona sola pogués anotar tots els moviments dels 

usuaris: «els diumenges hauria d’anotar 60 llibres en dues hores».1217A més a més, va 

atrevir-se a ampliar el servei de préstec als infants, tot i que estava prohibit: «¿Cómo 

negarles que puedan llevarse los libros a casa? Son excepciones, que, infringiendo el 

reglamento de préstamo, no extensivo a niños de corta edad, me he visto obligada a 

hacer en casos como los expuestos.»1218 I va decidir deixar enciclopèdies als usuaris 

més joves, ja que segons argumentà en les seves memòries, la biblioteca no contenia cap 

secció destinada específicament als joves, i «alguna cosa els havia de donar». 1219 

 Mercè Farnés, per la seva banda, va fer notar que les estadístiques d’afluència no 

es corresponien amb la realitat de la seva biblioteca, perquè li era impossible tenir-les al 

dia: «debido a las grandes aglomeraciones de niños en ciertas temporadas, y muy 

especialmente los domingos, es del todo imposible hacer las estadísticas exactas.»1220 

                                                           
1214 Glòria SANCHO, «Biblioteca Popular de Sallent», Anuario de las Bibliotecas Populares 1926-1929, 
Barcelona, Dirección Técnica de Bibliotecas, Diputación Provincial de Barcelona, 1930, p. 17. 
1215 Jordi RUBIÓ, «Llegir amb la Ploma a la mà», Claror, 6 (1935), p. 164. Article citat a Jordi Rubió, 
Obra dispersa..., p. 326.  
1216 Assumpció ESTIVILL, L’Escola de Bibliotecàries…, p. 63. 
1217 Mercè FARNÉS, «Biblioteca Popular de Canet de Mar», Anuario de las Bibliotecas…, p. 35.  
1218 ABC. Fons Administratiu. Capsa 125/2. «Memòria que presenta a la Direcció tècnica de les 
biblioteques populars», Glòria Sancho Ferrer, 1926, p. 16. 
1219 ABC. Capsa 125/2. «Memòria que presenta a la Direcció tècnica de les biblioteques populars», Glòria 
Sancho Ferrer, 1925, p. 8. 
1220 Ibíd., p. 38-39. 
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Així mateix, explicà que, com que el reglament era molt restrictiu, en algunes ocasions 

va optar per a desobeir determinades normes i, per això, deixava en préstec obres 

infantils als lectors adults.  

Altrament, es lamentaren per la baixa dotació pressupostària que es destinà a 

biblioteques, que no era suficient per a cobrir les seves necessitats més bàsiques; no hi 

havia diners per a dinamitzar i fer promoció de les biblioteques, havien de racionar la 

llenya als mesos d’hivern perquè no sabien si en farien prou, i algunes vegades ni tan 

sols quedaven diners per a relligar els llibres que estaven en més mal estat: «Els nostres 

propòsits no guarden la mateixa proporció en l’ordre espiritual que en el material: és a 

dir, discrepen completament. Espiritualment estem animats de força activitat i intensa 

energia per portar a terme els nostres plans: materialment careixem de tot. Del fons 

destinat per material, no s’ha pogut separar la més petita quantitat per aquest objecte 

[el de dinamitzar la biblioteca]. La major part d’aquest fons s’ha invertit en calefacció. 

Ni tan sols s’ha pogut separar la petita quantitat que havia fixat en el pressupost per 

relligar llibres.» [sic.]1221 

Amb tot, és cert, que amb el temps, les bibliotecàries que van aconseguir 

aguantar més de tres anys seguits en un mateix lloc s’acabaren adaptant al territori i 

arribaren a ser tan influents dins la Xarxa de Biblioteques que Jordi Rubió va incorporar 

en la normativa algunes de les seves peticions, cosa que va ajudar a canviar la percepció 

més negativa que algunes d’aquestes professionals van expressar en els primers anys. 

Primerament, van convèncer a Jordi Rubió perquè fes una petició als diputats i 

tècnics de la Mancomunitat per tal que els hi incrementessin els salaris i els 

reconeguessin l’antiguitat, cosa que es féu efectiva en època de la dictadura de Primo de 

Rivera.1222 Segonament, van aconseguir que els llibres de la biblioteca de Catalunya 

fossin deixats de franc, sense cobrar els ports d’anada i vinguda dels llibres als usuaris. 

En tercer lloc, va fer possible que els llibres de la col·lació local i els de la secció 

infantil poguessin ser deixats en préstec, cosa que fins aleshores no havia estat permès. 

I, finalment, també se’ls va prometre que es faria més difusió de l’acció dels centres i 

que es programarien cicles de conferències de caràcter més popular.1223 

                                                           
1221 ABC. Capsa 125/2. «Memòria que presenta a la Direcció tècnica de les biblioteques populars», Glòria 
Sancho Ferrer,1920. p. 7. 
1222 Assumpció ESTIVILL, L’Escola de Bibliotecàries…, p. 63. 
1223 Aquests canvis foren introduïts després de la 4a reunió de Bibliotecàries, l’any 1922, tal com explicà 
Mercè Enrich en un article que publicà a la premsa local de Valls: Mercè ENRICH, «Biblioteca popular», 
Pàtria, núm. 535 (18 de gener de 1923), p. 4.  
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Tot plegat va fer que, amb els anys, les apreciacions més negatives s’anessin 

tornant més positives. En el cas particular de Glòria Sancho, pot afirmar-se, que deu 

anys després d’exercir el càrrec, la seva visió canvià completament: «La nostra 

biblioteca popular ja compta amb una dècada d’existència. En deu anys els seus passos 

s’han afermat, la seva acció s’intensifica, la seva finalitat i eficàcia anul·la 

l’interrogant obert en els primers temps, per deixar franc pas a la pregona admiració 

que arreu del món causa la intensitat i organització de la seva obra. Ha passat a la 

història el dubtar de la seva eficàcia.»1224 

Anàlogament, Maria Pilar Herp, que exercí de bibliotecària a Olot entre 1922 i 

1927, va anar canviant la seva visió pessimista dels primers anys per una de més 

optimista. Quan va marxar de la ciutat per fer-se càrrec de la biblioteca popular de 

Granollers va voler acomiadar-se amb una carta, en la qual demostrava l’afecte que va 

arribar a sentir per a tots els olotins:  

 
«Na Pilar Herp i Sanmartí ens prega amb el més viu interès que fem avinent a les 

seves amistats que s’acomiada de totes amb pregon sentiment, i espera la perdonin els 

qui per la manca de temps no ha pogut donar el seu comiat personal; i a l’ensems ens 

suplica que fem públic el seu agraïment als veïns d’Olot, per les seves proves 

d’atenció i consideració que li tenen donades, durant l’espai de prop de set anys que 

ha viscut entre nosaltres, i senyaladament als concurrents a la biblioteca, i més en 

particular als petits lectors bella esperança del pervindre. La bibliotecària que ara 

s’ausenta servarà d’Olot una dolça i inesborrable recordança.»1225 

 

Ara bé, una cosa és aquesta valoració positiva però mesurada que de mica en 

mica van anar adoptant les bibliotecàries en època de la Dictadura i la Segona 

República, condicionada per la constatació que l’afluència de públic als seus centres era 

cada cop més elevada; i una altra cosa ben diferent és que totes atribuïssin aquest èxit a 

la planificació que del projecte havia fet Eugeni d’Ors. 

 Per bé que la majoria mitificaren la seva figura del Pantarca, també existiren 

excepcions, com Glòria Sancho, que en època republicana confessà el que pensava 

realment: «Amb la idea d’embellir i urbanitzar aquests indrets isolats, es tingué més en 

compte, i s’atribuí a la Biblioteca, més que un fi cultural, un fi decoratiu. Es pensà que 

                                                           
1224 CLORIS (pseudònim de Glòria Sancho) «Al marge d’un fet exemplar», L’Abella, núm. 4 (octubre 
1928), p. 8 i 9. 
1225 «Noticias» El Deber, núm. 1580 (28 de maig de 1927), p. 17. 
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faria molt bonic la Biblioteca al final d’aquest passeig, com un temple artístic que en 

fos el seu digne coronament, postergant, un fi principal, la utilitat cultural de la 

Biblioteca, a un fi secundari, o si es vol un altre fi, la seva valor decorativa.» [sic.] 1226 

La directora de Sallent arribà a la conclusió, per tant, que l’obsessió dels noucentistes 

per l’estètica va perjudicar, en alguns aspectes, el funcionament pràctic del dia a dia de 

les biblioteques. Des del seu punt de vista, l’objectiu principal de la biblioteca hauria 

hagut d’ésser l’ús pràctic, la seva utilitat cultural; en canvi per al Pantarca la prioritat no 

fou aquesta, sinó el seu valor decoratiu; cosa que ella no entenia, ja que considerava que 

allò hauria hagut d’ésser secundari, però realment no ho fou. 

 En efecte, els intel·lectuals noucentistes-regionalistes van prioritzar el valor 

simbòlic, gairebé místic de les biblioteques per sobre de la seva funcionalitat pràctica. 

Per a ells era més important l’aspecte exterior, la correcció en les formes i l’exemple 

que es donava amb la institució del centre, que la comoditat o l’interès dels usuaris que 

la freqüentaven. Com afirmà el mateix Ors: «Ens estimem la biblioteca, però encara 

més l’ideal que la corona».1227  

Aquest elitisme noucentista que algunes començaren a qüestionar en època de la 

República més endavant fou oblidat. La majoria de les bibliotecàries que en època 

franquista van descriure quins havien estat els orígens de les primeres biblioteques 

públiques de Catalunya van ometre aquestes qüestions.1228  

Com ha explicat Carme Mayol, és normal que les bibliotecàries mitifiquessin 

aquell període inicial perquè el règim dictatorial imposat l’any 1939 no va permetre que 

les biblioteques catalanes seguissin l’evolució que després de la II Guerra Mundial feren 

les seves homòlogues europees. Cal tenir en compte que, de sobte, un sistema que havia 

estat pioner i un exemple a seguir per a molts països a inicis del nou-cents, va quedar 

endarrerit metodològicament. Per tant, és lògic que un sector com el bibliotecari, que 

havia estat capdavanter en la modernització i la democratització cultural a Catalunya, en 

                                                           
1226 Glòria SANCHO, «Biblioteca de Sallent», Anuaris de les biblioteques populars de la Generalitat de 
Catalunya, 1930-1935, Barcelona, Direcció Tècnica de Biblioteques, p. 48.  
1227 Company de viatge (pseudònim), «L’obra de les biblioteques populars», La Veu de Catalunya, núm. 
7004 (23 de setembre de 1918), p. 1.  
1228 Aurora DIAZ-PLAJÀ, Com es forma i com funciona una biblioteca, Barcelona, Editorial Barcino, 
1960, p. 95; Rosa LEVERONI, «Un cinquantenari que no ha d’ésser oblidat. Les biblioteques populars», 
Serra d’Or, núm. 111 (desembre 1968), pp. 43-47; Rosa LEVERONI, «L’Escola de Bibliotecàries», 
Serra d’Or, núm.114 (març 1969), p. 26. 
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època de la dictadura del general Franco sentís una gran nostàlgia pels temps passats i 

només en volgués destacar les parts positives d’aquella iniciativa. 1229 

N’és una mostra el cas de Rosa Leveroni, bibliotecària i poetessa catalana, que 

entre 1968 i 1869, qualificà l’obra de cultura de la Mancomunitat de «pur i simple 

miracle». 1230 A més a més, argumentà que era necessari recordar i reeditar el pla 

elaborat l’any 1915 per Eugeni d’Ors, ja que podia servir de guia, amb les rectificacions 

necessàries i les adaptacions als nous temps, per a caminar vers un futur millor. Així 

mateix, va voler destacar la rellevància que tingueren les bibliotecàries, fins i tot quan 

els seus equipaments van quedar sota el domini de les Diputacions Provincials durant la 

dictadura de Primo de Rivera, ja que van saber mantenir l’esperit fundacional i donar 

continuïtat als seus objectius i a la seva essència. Per acabar, afirmà que una de les claus 

més importants l’èxit de la Xarxa de Biblioteques de la Mancomunitat fou la 

professionalitat del seu personal: «L’eficàcia i la continuïtat de les biblioteques 

populars de Catalunya (continuïtat i vitalitat que ni el gran cataclisme de 1936 han 

pogut frenar) són degudes en gran part al fet que han estat sempre servides per 

personal professional. La poca eficàcia d’alguns intents de biblioteques populars 

assajats en altres indrets, abans, durant i després de la República, és degut a la falta de 

personal especialitzat i, encara més al fet de no sentir-ne la necessitat.»1231 Una 

percepció molt similar a la que expressà, la també bibliotecària Aurora Díaz-Plaja en la 

seva obra d’investigació sobre les biblioteques, l’any 1960.1232 

En síntesi, la valoració de les bibliotecàries fou similar a la que féu el seu 

director, Jordi Rubió. Si bé en els primers anys, i sempre en l’àmbit intern, es van 

manifestar dubtes, queixes i, fins i tot, van contribuir a canviar diverses característiques 

del projecte original. Amb el temps, la seva adaptació al territori i la seva percepció 

sobre aquella política cultural va millorar. Ara bé, d’aquí a venerar la Xarxa de 

Biblioteques i a considerar-la un miracle, tal com plantejaren algunes d’aquestes 

professionals als anys seixanta del segle XX, hi ha tot un món. I és que si bé és cert que 

les biblioteques foren unes infraestructures claus en l’àmbit polític, cultural i social, 

també ho és que en un inici la seva implantació en el territori no fou fàcil, que es van 

                                                           
1229 Carme MAYOL, «La Xarxa de Biblioteques 1915-1924): una història que mira al futur», Bid: textos 
universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 14 (juny 2005), [En línia]: 
http://bid.ub.edu/14mayol.htm (Data de consulta: 12-02-2017). 
1230 Rosa LEVERONI, «L’Escola de Bibliotecàries», Serra d’Or..., p. 26. 
1231 Ibid. 
1232 Aurora DIAZ-PLAJÀ, Com es forma i com funciona una biblioteca..., p. 95. 

http://bid.ub.edu/14mayol.htm
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haver de realitzar millores, i que si s’haguessin deixat de banda els interessos partidistes 

la seva repercussió inicial hauria estat molt més positiva. 

 En conclusió, els regionalistes- noucentistes es van voler apropiar de les 

biblioteques i monopolitzar el seu èxit en l’àmbit polític. Com s’ha pogut comprovar 

utilitzaren els centres en diverses campanyes electorals, per demostrar el que havien 

estat capaços de fer. Per a ells la Xarxa de Biblioteques era un projecte ideal i exemplar. 

Per això, en cap moment foren capaços de fer la més mínima auto-crítica. Ni tan sols 

quan en època de la II República es va demostrar que si el fons hagués estat més 

inclusiu ideològicament les biblioteques haurien tingut molta més afluència d’entrada.  

Malgrat aquesta posició monolítica de la cúpula del partit hi va haver un sector de 

joves regionalistes, que l’any 1922 començaren a replantejar-se l’estratègia cultural 

dissenyada el 1914 per Enric Prat de la Riba. Finalment s’escindiren i fundaren Acció 

Catalana. Part d’aquest sector es va acabar unint amb E.R.C, i va ajudar a consolidar el 

model cultural flexible i obert que va implantar la Generalitat Republicana. 

 Pel que fa a la valoració que féu Jordi Rubió, cal fer avinent que no va emetre la 

mateixa opinió en els informes interns que envià al Consell de Pedagogia que en els 

articles que publicà per a fer difusió de la Xarxa de Biblioteques. Internament, fou molt 

més crític, ja que intentava aconseguir més finançament i, també, perquè pretenia 

resoldre alguns problemes de fons que s’havia trobat en assumir la direcció. 

Públicament, en canvi, tan sols va reivindicar els aspectes positius de la Xarxa, que 

també n’eren molts, per a fer publicitat dels centres i, així, guanyar usuaris i prestigi.  

Per a Rubió les biblioteques van excel·lir gràcies a tres factors: perquè va ser 

concebuda com una obra de conjunt (una xarxa que englobava tot el territori); perquè es 

féu molt bona feina des de l’Escola de Bibliotecàries a l’hora de formar el personal, que 

es va esmerçar al màxim; i òbviament gràcies a l’adopció d’uns serveis i una 

metodologia moderna. Per tant, fa una valoració més tècnica que simbòlica. Atribueix 

tot el mèrit del projecte al rigor i a l’eficàcia del personal. 

Les bibliotecàries van fer una valoració similar a la de Rubió. En els primers anys, i 

sempre en l’àmbit intern, van manifestar dubtes queixes i van contribuir a canviar les 

característiques del projecte primigeni. A més, cal posar en relleu que el tipus 

d’educació refinada i elitista, que es donà a les bibliotecàries, complicà la seva tasca i la 

seva adaptació al territori. A l’Escola de Bibliotecàries no els donaren les eines 

necessàries per enfrontar-se amb una realitat local que desconeixien (i que en alguns 

casos menyspreaven). No es pot negar que els van donar una molt bona formació, però 
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aquesta els hagués estat molt més útil per atendre al públic barceloní, que no pas per 

treballar a la resta de poblacions del territori amb unes necessitats i una realitat cultural 

totalment diferents de les de la capital. Per això, d’entrada la majoria dels seus informes 

foren negatius. 

Amb el temps, la seva adaptació al territori i la millora dels resultats que van 

començar a percebre arran dels canvis que elles mateixes van introduir, els van fer 

adoptar una concepció més positiva. Entre 1918 i 1936 la seva opinió fou, per tant, 

positiva però mesurada. Ara bé, a partir de 1939 va començar un procés de mitificació 

d’aquella etapa, arran dels esdeveniments històrics que tingueren lloc a partir 

d’aleshores.  
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14. EPÍLEG 

 

Per tal de tancar aquesta investigació s’imposa una última consideració sobre el 

significat de les biblioteques catalanes i el seu interès en el present. 

 Actualment, dins l’àmbit cultural públic el món bibliotecari continua essent un 

sector estratègic. Malgrat el retrocés viscut al llarg del anys de la dictadura 

franquista,1233 que suposaren un tall en l’evolució ascendent d’un sistema que en època 

de la Mancomunitat i la II República fou capdavanter a Europa, avui les biblioteques 

catalanes tornen a ésser un referent i un exemple a seguir per a la resta d’institucions 

culturals de la nostra regió.  

 Cal emfasitzar com ja han fet les professionals del sector, que arribats a l’any 

2017 les biblioteques públiques són el club de cultura més gran de Catalunya, ja que 

més de 3.500.000 catalans disposen del carnet bibliotecari, gairebé la meitat de la 

població.1234 A més, des de l’any 2014 la xarxa de biblioteques compta amb més de 380 

centres repartits arreu del territori, que donen servei a persones de tot tipus i condició, 

sense fer diferències d’edat, de gènere, de procedència, ni d’estatus social; cosa que es 

pot dir de molt poques institucions. 

Ja fa temps es va aconseguir que les biblioteques fossin l’únic equipament cultural 

obligatori per als municipis de més de 5.000 habitants; de fet, en moltes poblacions són 

el centre d’accés bàsic a la cultura de gran part dels ciutadans. 1235 Tot i això, en general 

tant aquest servei públic com la seva història són encara avui infravalorades per a la 

majoria de la societat. En l’imaginari de moltes persones encara pesa la imatge de la 

biblioteca com un lloc fred o poc dinàmic. A més a més si es consulta la definició de 

biblioteca al diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, les biblioteques no semblen un 

tema d’estudi massa apassionant; segons els acadèmics de la llengua catalana una 

biblioteca és, tan sols, un «lloc que conté una col·lecció de llibres, publicacions 

periòdiques o altres documents, organitzats segons sistemes preestablerts, per a ésser 

                                                           
1233 Amb la instauració del règim franquista la Xarxa de Biblioteques tornà a queda desmembrada, els 
centres passaren a dependre de les respectives diputacions i els nous governants intentaren esborrar 
qualsevol record del passat catalanista dels centres. 
1234 Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, «Biblioteques Públiques de Catalunya. Balanç 
2012. Projectes 2013», Barcelona, 1 d’agost de 2013. En línia: 
www.govern.cat/pres_gov/AppJava/docrel/nota-premsa/contingut/.../144511.htm [Data de consulta: 11 de 
gener del 2017] 
1235 Bernat PUIGTOBELLA, «Entrevista a Carme Fenoll», Núvol. El Digital de Cultura, (21/02/2015). 
En línia: http://www.nuvol.com/entrevistes/una-biblioteca-per-cada-dia-de-lany/ [Data de consulta: 11 de 
gener del 2017] 

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/docrel/nota-premsa/contingut/.../144511.htm
http://www.nuvol.com/entrevistes/una-biblioteca-per-cada-dia-de-lany/
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consultats.» Aquesta definició no és prou acurada ni representativa del que actualment 

és el món bibliotecari, així com tampoc no ho és el concepte que encara impera en la 

ment de gran part de la societat.  

Per això, considero necessari acabar aquesta tesi amb una reivindicació, ço és, 

posar en relleu, el gran valor social que han tingut i tenen encara avui les biblioteques a 

Catalunya. Ja que més enllà de la seva funció cultural o política han resultat ésser unes 

institucions essencials per a democratitzar i cohesionar la nostra societat.  
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15. CONCLUSIONS 

 

 

Una revolució en el camp de la biblioteconomia i els seus precedents. 

 

La política cultural i bibliotecària desenvolupada per l’estat espanyol al llarg del 

segle XIX havia estat molt deficient. Malgrat les bones propostes plantejades durant el 

Sexenni Revolucionari, la manca de recursos i la inestabilitat política que va 

caracteritzar tot el vuit-cents, van impedir dur a terme una bona tasca en aquest camp. 

Abans de l’aparició de les biblioteques de la Mancomunitat, les úniques 

biblioteques públiques que existien a l’Estat, o bé estaven orientades a la catalogació i la 

conservació de patrimoni (com era el cas de les biblioteques provincials i de la 

biblioteca de la Universitat de Barcelona), o bé no van oferir lectures de qualitat, en 

edificis propis, ni amb un personal adequat.  

Per això, l’aparició de la Xarxa de biblioteques populars de la Mancomunitat de 

Catalunya va suposar una revolució a nivell i a nivell cultural. Tant pel tipus de servei 

(prestatges oberts, préstec, catàleg a l’abast del públic i personal professional) com pel 

que fa a la classificació del fons (seguint els criteris plantejats per Dewey), el sistema de 

biblioteques populars va excel·lir. 

 L’adopció del model anglosaxó va suposar una revolució que marcà un abans i 

un després en la història de les biblioteques a l’Estat Espanyol. Gràcies a l’establiment 

d’aquell conjunt de pràctiques i serveis a Catalunya, centres culturals d’arreu del 

territori, públics o privats, començaren a modernitzar-se i a deixar enrere un tipus 

d’institucions arcaiques, que foren concebudes més aviat com a magatzems de llibres 

que no pas com a espais per a difondre la lectura.  

 No obstant això, cal puntualitzar, com ja va assenyalar Montserrat Comas Güell, 

que a finals de segle XIX des de la iniciativa privada es van consolidar bones 

biblioteques, com ara la Biblioteca Arús, la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès o la 

Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, entre d’altres. Així mateix, val la pena ressaltar que 

en poblacions d’àmbit local, com s’ha pogut constatar en els casos d’Olot, Valls, 

Figueres, Sallent o Canet de Mar, ja hi havia centres bibliotecaris de certa qualitat, com 

ara la Biblioteca del Casino Menestral Figuerenc, la biblioteca sallentina, la biblioteca 

de l’Ateneu Català de Canet o el Centre de Lectura de Valls.  
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Per bé que eren locals destinats exclusivament als seus socis, que no tenien 

personal especialitzat, ni un horari ampli; la seva presència en aquestes ciutats va ajudar 

a forjar la idea que els llibres i la lectura eren una necessitat social que calia satisfer.  

 

 

La gènesi de la política bibliotecària de la Mancomunitat de Catalunya  

 

La Xarxa de Biblioteques Populars de la Mancomunitat de Catalunya va formar 

part d’un conjunt de reformes socials, polítiques i culturals que pretenien regenerar, de 

forma pacífica, l’agonitzant sistema de la Restauració, en declivi des de finals del segle 

XIX.  

De la mateixa manera que les public libraries angleses, creades l’any 1850, el 

sistema bibliotecari català fou ideat per a fer front al context generat arran de la 

maduració de la revolució industrial. L’alta concentració de població entorn dels centres 

urbans, així com l’aparició de nous conflictes socials exigiren una nova planificació 

política, que plantegés millores i reformes en l’àmbit social, cultural i polític.  

D’una banda, era preeminent satisfer les necessitats d’una nova classe de petits 

propietaris i, de l’altra, calia formar i moralitzar una part de les classes populars, per tal 

que els que més destaquessin poguessin ascendir i formar una nova classe mitjana, que 

ajudés a estabilitzar la situació social, econòmica i política de la regió.  

Per aquesta raó, les biblioteques foren concebudes com un instrument que havia 

de contribuir a reequilibrar el territori, d’acord amb els interessos del projecte reformista 

i regeneracionista de la Lliga Regionalista, el qual girava al voltant de dos eixos: la idea 

de progrés i modernitat vinculada al coneixement cientificotècnic, i l’objectiu de 

promoure una identitat pròpia.  

Si fins avui aquestes motivacions ja eren més o menys conegudes, pel fet que el 

projecte bibliotecari elaborat per d’Ors ha estat bastament estudiat, el debat polític que 

va tenir lloc a l’Assemblea de la Mancomunitat abans de la seva definitiva ratificació 

encara no havia estat analitzat. Després d’haver-m’hi aproximat, he arribat a les 

següents conclusions: 

 

1. Cal reivindicar el paper preponderant que tingué Josep Puig i Cadafalch en la 

defensa del projecte de biblioteques populars dins l’Assemblea de la 

Mancomunitat. Fins avui, no s’havia advertit que l’any 1915 fou ell qui va 
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presidir la Comissió de Biblioteques Populars. L’arquitecte, i futur president de 

la Mancomunitat (amb l’ajuda Antoni Sansalvador de la Lliga Regionalista) es 

va encarregar d’argumentar quines foren les esmenes acceptades i quines les 

rebutjades. A més, el discurs que pronuncià per a rebatre les diatribes que 

plantejà a l’informe d’Eugeni d’Ors el republicà radical Rafael Ulled, demostren 

l’orgull que sentia per poder tirar endavant aquell projecte. 

2. S’ha de reconèixer que, d’entrada, els regionalistes-noucentistes comptaren amb 

el suport dels republicans autonomistes. És més, Albert Bastardas va plantejar 

dues propostes de millora d’allò més constructives que s’acabaren incorporant 

en el projecte final.  

3. Les qüestions que generaren més reticències entre els diputats foren, d’una 

banda, que el personal hagués de ser exclusivament femení i, de l’altra, que no 

s’especifiqués quin tipus de llibres fornirien els prestatges de les biblioteques. 

 

 

Biblioteques i àmbit local 

 

No pot negligir-se el paper capital que jugaren els ajuntaments i la societat civil de 

l’àmbit local català a l’hora de desenvolupar el sistema bibliotecari català. Si no hagués 

estat per la bona predisposició dels ajuntaments, que es van avenir a cooperar 

econòmicament amb el projecte, i pels intel·lectuals locals que protegiren i dinamitzaren 

els centres des dels patronats locals, el sistema de biblioteques no s’hauria pogut 

instituir.  

 

Per què els municipis van voler sol·licitar les biblioteques? Les motivacions de 

fons que dugueren a la majoria de localitats a sol·licitar una biblioteca foren les 

promeses de regeneració i de progrés social, cultural i econòmic que acompanyarien 

aquells nous equipaments. De fet, la majoria de municipis que es van esforçar per 

obtenir un d’aquells equipaments estava duent a cap, en aquella mateixa cronologia, 

reformes urbanístiques i socials per tal de poder prosperar. A Figueres s’estava 

plantejant la reforma de la Rambla i creació del Parc-Jardí; a Olot es va iniciar, en 

aquella mateixa època, el projecte de ciutat-jardí de Manuel Malagrida; mentre que a 

Sallent, a Valls i a Canet de Mar es van obrir nous passejos i, de mica en mica, es van 

anar instal·lant nous serveis.  
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Aquest context de regeneració local va afavorir el pla de biblioteques, ja que els 

nous equipaments foren vistos per a moltes localitats com la cirereta del pastís que 

podria ajudar a donar encara més prestigi a la seva política de reformes. Els «temples de 

cultura» de la Mancomunitat foren considerats una mesura més per a modernitzar el 

territori; una eina que podia ajudar als municipis a prosperar i a recuperar el prestigi 

perdut arran de la crisi econòmica i demogràfica que, gran part del territori, havia viscut 

a finals de segle XIX.  

 

 

L’evolució viscuda a Olot, Valls, Sallent Canet de Mar i Figueres entre 1918 i 

1931: d’entrada la majoria de biblioteques foren rebudes amb gran entusiasme. En 

general, totes les poblacions van dipositar moltes esperances en aquells centres. Amb 

tot, un cop aquell nou servei públic va obrir les portes, hi va haver una mena de 

decepció general, ja que evidentment els efectes sobre la població no foren immediats 

(ni podien percebre’s a curt termini).  

A més, com que el fons bibliogràfic estava per sobre del nivell cultural de la 

majoria de la societat, l’afluència d’usuaris a les sales de lectura no fou l’esperada. En la 

majoria de casos els infants foren els principals lectors de les biblioteques. I això, 

inicialment, fou valorat com un fracàs, ja que els centres havien estat concebuts per a ser 

freqüentats per a lectors adults. 

 De mica en mica, però, les estadístiques d’usuaris i lectors començaren a crèixer. 

Aquesta evolució s’explica, d’una banda, pels canvis que va introduir en la normativa 

Jordi Rubió, que substituí a d’Ors com a director l’any 1920 i; d’altra banda, arran de 

l’empenta i l’esforç del personal bibliotecari, que en moltes ocasions va actuar més enllà 

de les seves obligacions per tal d’aconseguir una afluència més reeixida.  

Tal com he pogut constatar a través dels diversos estudis de cas, les bibliotecàries 

més actives foren Mercè Enrich, directora de Valls entre 1922 i 1926, que va saber 

guanyar-se la confiança i la complicitat dels vallencs i esdevenir un actor cultural 

important d’aquesta localitat. Glòria Sancho, directora de Sallent entre 1920 i 1940, que 

tingué uns inicis molt durs, però que es va esmerçar per a divulgar els beneficis del 

centre, i va començar a obtenir-ne resultats en la segona etapa de la dictadura de Primo 

de Rivera. I Mercè Farnés, directora de la biblioteca popular de Canet de Mar entre 

1919 i 1928, que va aconseguir popularitzar el centre a través de l’organització 

d’activitats molt variades.  
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 En aquest punt, m’he d’aturar, per recordar que, fins avui, tan sols s’havien 

elaborat biografies d’unes poques bibliotecàries de la xarxa en el període estudiat (les 

vides de Consol Pastor, Dolors Hostalrich i Justa Balló foren ressenyades en un article 

conjunt elaborat per Assumpció Estivill, Teresa Mañà i Amadeu Pons i, d’altra banda, 

Sebastià Roig, donà certes referències sobre la tasca desenvolupada per Adela Riera 

Carré i Aurèlia Sabanés Durich a la biblioteca popular de Figueres).1236 Tanmateix, no 

es sabia res, sobre la vida personal, acadèmica i laboral de Mercè Enrich Otero, Maria 

Pilar Herp Sanmartí, Glòria Sancho Ferrer, Mercé Farnés i Pagès, Olga Krichner 

Catalan i Trinitat Pi i Pagès; més enllà d’una petita referència dels anys que van estudiar 

a l’Escola de Bibliotecàries. És per això, que després de realitzar aquest treball 

d’investigació i cobrir aquest buit, puc matisar alguna de les conclusions que fins avui 

s’havien assenyalat; i és que si bé és cert que en els primers anys les bibliotecàries van 

durar poc temps en un mateix destí, i que en alguns casos van menysprear les 

poblacions a les quals se les va destinar, també és cert que, amb el pas del temps, hi va 

haver d’altres professionals que van aconseguir consolidar-se i adaptar-se als seus llocs 

de treball, creant vincles importants amb la societat local i esdevenint autèntics referents 

culturals. 

 

 L’adveniment de la Dictadura de Primo de Rivera i la por dels primers 

anys, però, va obstaculitzar la tasca d’aquestes bibliotecàries i va frenar l’evolució 

dels centres. L’any 1924 a gairebé totes les poblacions estudiades l’estadística va 

disminuir entre els lectors adults. Els infants, poc amoïnats pels canvis polítics, 

continuaren anant als centres; per la qual cosa la baixada de lectors és difícil de percebre 

en la xifra final de les estadístiques d’afluència. No obstant això, no ens hem de deixar 

enganyar per aquesta darrera xifra (sovint utilitzada per a demostrar la progressió a 

l’alça dels centres).  

Tot el contrari, cal emfasitzar que molts adults deixaren d’anar a les 

biblioteques, arran de la inestabilitat i la por viscuda en els primers mesos del règim, 

així com pel canvi simbòlic que va tenir lloc aleshores. Com s’ha pogut constatar a 

través dels dietaris de les biblioteques i de la premsa local, a molta gent no li agradà la 

                                                           
1236 Assumpció ESTIVILL Amadeu PONS i Teresa MAÑÀ, «Dones bibliotecàries», BiD: textos 
universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 10 (juny 2003). En línia: 
http://bid.ub.edu/10dones.htm (Data de consulta: 17 de juny 2016); Sebastià ROIG, «Figueres, 1936: Els 
llibres vençuts», Revista de Girona, núm. 265 (2010), pp. 52-57.  
 

http://bid.ub.edu/10dones.htm
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destitució i la substitució dels patronats locals, ni la censura que s’imposà sobre la 

premsa política (La Veu de Catalunya, La Publicidad i El Sol, van deixar de rebre’s) i, 

per això, molts usuaris deixaren de freqüentar les sales de lectura. 

 Aquesta tendència a la baixa es començà a revertir en alguns llocs abans que en 

d’altres, en els darrers anys de dictadura. Cal tenir en compte que el juliol de 1925 les 

biblioteques populars passaren a dependre de les seves respectives diputacions 

provincials i que, aleshores, en algunes poblacions es va estendre el rumor que aquells 

equipaments serien tancats.  

Aquest rumor, infundat o no, va propiciar que moltes persones sortissin en 

defensa de les biblioteques; intel·lectuals de Valls, Olot i Figueres, aleshores, 

escrigueren articles a la premsa local lloant les seves virtuts. Així mateix, sorgiren 

noves associacions com Els Amics de les Belles Coses a Valls, o la societat Atenea a 

Figueres, per tal de tornar a donar vida als equipaments. Així, gradualment, les 

biblioteques es van reconvertir en petits espais de resistència, que servien per a mantenir 

viu el record de la Mancomunitat i, a la vegada, per a seguir cultivant la lectura d’autors 

catalans i en català.  

 

Cal puntualitzar que malgrat la repressió, l’ofec econòmic i el canvi 

simbòlic perpetrats pel règim, a partir de 1925 la direcció tècnica de les 

biblioteques va caure en mans de bons professionals que, tot i no tenir gaire marge 

d’actuació, van aconseguir que la repressió no afectés gaire al desenvolupament 

dels serveis ni al seu funcionament. Malgrat la desconnexió de la xarxa, les 

bibliotecàries així com Jordi Rubió, en el cas de Barcelona; Mercè Enrich, en el cas de 

Tarragona; i Joan Subias Galter pel que fa a les biblioteques de la província de Girona, 

van desenvolupar una bona tasca tècnica, que va ajudar a donar estabilitat i continuïtat a 

les biblioteques entre 1925 i 1931.  

Tot i aquesta bona actuació del personal tècnic i l’aparent normalitat que es va 

aconseguir generar, l’evolució del sistema bibliotecari català hagués pogut estar molt 

major si no hagués estat per les imposicions i les restriccions que es van dur a cap en els 

anys de la dictadura. N’és una prova, el creixement que va tenir lloc entre 1931 i 1936, 

quan el nombre dels usuaris de les biblioteques gairebé va doblar-se, gràcies a la 

introducció d’autors de tots els àmbits ideològics en el fons bibliotecari i, també, gràcies 

a l’augment del pressupost que s’hi destinà. 
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La investigació de la vida de les biblioteques entre 1924 i 1931 també m’ha 

servit per a conèixer el paper que van jugar, en el terreny cultural, determinats 

personatges afins al règim. A excepció de Darius Romeu, el baró de Viver; que exercí 

el càrrec de conseller de cultura de la Mancomunitat entre el 30 de gener de 1924 i el 3 

de setembre de 1924, i que tal vegada fou més conegut per haver estat el perpetrador de 

l’afer Dwelshauvers, i perquè posteriorment fou alcalde de Barcelona; fins avui no 

s’havia aprofundit gaire en l’actuació de la resta d’actors culturals del període, i encara 

menys en la relació que aquests van establir amb la Xarxa de Biblioteques Populars. Em 

refereixo a personatges com Pere Llosas Badia, que fou conseller de cultura entre el 3 

de setembre de 1924 i el juliol de 1935; Antoni Robert Rodríguez, que fou ponent 

d’instrucció pública de la Diputació de Barcelona entre 1925 i 1930; Joan Baptista 

Vives Anguera, que ocupà un càrrec homòleg al de Robert a la Diputació de Tarragona, 

i també a Martirià Butiñà que féu el mateix a la Diputació de Girona.  

De tots aquests repressors el més dur fou, sense cap mena de dubte, el baró de 

Viver. Darius Romeu va reduir moltíssim el pressupost destinat a la Xarxa de 

Biblioteques, i no va fer absolutament res per a dinamitzar els centres. A més, fou 

l’encarregat de substituir els patronats locals i d’exigir a Rubió que retirés la premsa 

política.  

El seu substitut, Pere Llosas continuà amb la censura i la lluita per fer imperar el 

simbolisme nacional espanyol, però va destinar més diners a aquell projecte: va apujar 

el sou de les bibliotecàries, va dur a terme els tràmits per agilitzar l’obertura de la 

biblioteca de Vic, i va executar obres de millora a la biblioteca d’Olot. Àdhuc, en un 

discurs que pronuncià el 3 d’octubre de 1924, a la inauguració del curs de l’Escola de 

Bibliotecàries, expressà que volia continuar aquella obra de la Mancomunitat, ja que 

considerava que les biblioteques eren un instrument molt important per a culturitzar la 

població. 

 Una visió que també compartiren Antoni Robert Rodríguez, Joan B. Vives 

Anguera i Martirià Butiñà; és més aquests tres diputats van voler utilitzar les 

biblioteques a favor seu per tal d’aconseguir que el discurs polític del règim 

esdevingués hegemònic. Així ho demostren els llibres i les revistes que començaren a 

arribar, aleshores, a les biblioteques com ara La Raza Española, de Blanca de los Ríos; 

Libro de la patria de Josep Pin i Soler; Valores históricos de la dictadura española de 

Jose Fermatín; La Nueva España; Elogio a la patria y al soldado español; i El Álbum 

de Primo de Rivera, entre d’altres.  
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En aquesta època, per afegitó, es va començar a celebrar el Dia del Llibre en 

honor a Cervantes i, altrament, es van obrir nous centres bibliotecaris. A Barcelona, 

Robert va inaugurar les biblioteques de Granollers i de Manresa, mentre que a 

Tarragona, Vives obrí una biblioteca popular a Tarragona capital i una altra a 

Ulldecona. A Girona no s’obrí cap nou centre, però es van realitzar obres de millora en 

els edificis d’Olot i Figueres, que tenien problemes d’estructura per haver estat 

construïts amb pocs recursos.  

  

 

Imprevistos i resultats inesperats: Malgrat que la pauta evolutiva acabada de 

descriure, cal fer avinent que les vicissituds pròpies de cada localitat arribaren a 

condicionar i a canviar aspectes del projecte primigeni. 

 A Olot, a Figueres i a Valls, per exemple, la presència d’infants no fou tan 

preeminent com a Sallent o Canet de Mar. D’altra banda, mentre que a Figueres la 

biblioteca va prendre un tarannà més progressista, condicionada per les personalitats del 

seu Patronat Local; a Valls i a Olot, on en els patronats van predominar els 

representants del conservadorisme i el regionalisme, les biblioteques es van convertir en 

una mena de cenacles d’alta cultura per a les elits de la ciutat. Contràriament, a d’altres 

llocs com Sallent o Canet de Mar, els patronats gairebé no van tenir protagonisme. 

 Paral·lelament, els interessos i les necessitats dels usuaris de cadascuna de les 

biblioteques tampoc no foren les mateixes, la qual cosa acabà comportant diferències en 

el fons bibliogràfic. Mentre a Valls hi hagué una gran afició per a la història local i, per 

tant, la col·lecció local d’aquest centre fou més reeixida. A Olot es mostrà un gran 

interès per a la història de l’art i els llibres sobre tècniques pictòriques i escultura, ja que 

a la ciutat hi havia una Escola de Belles Arts i diverses indústries d’imatgeria religiosa. 

A Figueres a Sallent i a Canet de Mar, en canvi, van tenir més èxit les obres tècniques 

sobre electricitat, indústria tèxtil i l’agricultura. 

En poques paraules, s’ha de reconèixer que el sistema bibliotecari català no es va 

desenvolupar de forma linial ni coherent, seguint sempre al peu de la lletra les pautes 

indicades en el projecte primigeni, elaborat per d’Ors. Atès que, a l’hora d’implantar 

aquell programa cultural els tècnics es trobaren amb obstacles i inconvenients que 

d’entrada no s’havien previst i que els van obligar a reformar i a canviar normatives i 

reglaments.  
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D’una banda, es van haver d’adaptar millor a les necessitats de cada localitat, ja 

que evidentment les realitats socials, econòmiques i culturals no eren les mateixes a 

totes les ciutats del territori. I de, l’altra, es van veure obligats a ésser més pragmàtics, 

tant pels recursos econòmics que s’acabaren destinant a la xarxa bibliotecària, més 

migrats del que s’esperava; com perquè el fons bibliogràfic no era prou inclusiu 

culturalment i ideològicament.  

Per això, de mica en mica es van deixar enrere algunes qüestions que d’Ors 

considerà ineludibles. Es van desistir de construir edificis expressos i es va decidir 

emplaçar les biblioteques al centre de les ciutats en lloc de als afores. Així mateix, i pel 

que fa al fons bibliogràfic, es va considerar que calia realitzar una tria més assequible i 

més inclusiva, per tal que en poguessin gaudir més usuaris, però també perquè fos més 

representativa de la pluralitat d’interessos que existien entorn del catalanisme. 

 

 

Abast i repercussions d’una política pública 

 

-Rivalitats entre localitats, personalismes i tràfic d’influències: La publicitat 

que intel·lectuals i polítics catalanistes feren de la Xarxa de Biblioteques Populars, a 

través dels òrgans de premsa general, així com en els rotatius d’àmbit local, va donar a 

conèixer les virtuts del projecte arreu del territori. En total foren 43 les poblacions que 

presentaren la seva candidatura en els diferents concursos que va obrir l’administració 

catalana entre 1914 i 1923 Per tant, l’acceptació que d’entrada tingué el pla de 

biblioteques fou molt bona. 

 Ara bé, la manca de pressupost de la Mancomunitat i les conjuntures polítiques i 

socials de cada localitat feren que tan sols es poguessin concedir 26 biblioteques i que, 

d’aquestes, només 8 poguessin obrir les seves portes (Valls, Olot, Sallent, Borges 

Blanques, Vendrell, Canet de Mar, Figueres i Pineda de Mar).  

Tot i que Eugeni d’Ors parlà d’establir unes cent biblioteques en un període de 

vint anys, i que Josep Puig i Cadafalch, en va prometre quaranta, en el seu discurs 

d’investidura de l’any 1919, la realitat fou tota una altra. En cada concurs es van poder 

concedir molt pocs centres, i això, a la llarga, va acabar generant certa rivalitat entre els 

dirigents de les poblacions que aspiraven a obtenir un d’aquells equipaments.  

Foren molts els polítics que, per tal d’afavorir la seva candidatura, van realitzar 

oferiments econòmics “extra” i van procurar fer prevaldre les seves influències 
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polítiques. Per Valls van intercedir Francesc Galí i Fabra i Eladi Homs, per Olot, Josep 

Capdevila; per Canet de Mar Joan Ragué. A més, tampoc no pot ser casualitat que el 

pare de Maria Lois Lòpez (esposa de Jordi Rubió, aleshores director de la Biblioteca de 

Catalunya) fos el secretari i l’interventor de l’ajuntament de Les Borges Blanques. 

Evidentment, no es pot demostrar fins a quin punt les relacions personals, i les 

cartes de suport que alguns intel·lectuals i polítics feren arribar a les més altes instàncies 

polítiques, van acabar condicionant o no les concessions. Però el que és evident és que 

algunes de les premisses que d’entrada es van estipular en les bases dels concursos no es 

van complir, sobretot la que feia referència a la distribució territorial equitativa. La 

majoria de centres es van concedir a les províncies de Girona, Tarragona i Barcelona, on 

el catalanisme polític estava més arrelat, mentre que a Lleida tan sols acabà comptant 

amb una biblioteca: la de Les Borges Blanques.  

A més, s’han pogut documentar discursos en els quals, els polítics locals es 

vantaren d’haver obtingut una biblioteca gràcies a la seva influència i els seus contactes; 

ja que a l’època aquest tipus de pràctica no era condemnada, i ni tan sols estava mal 

vista. Al contrari, que un polític tingués influència fora de la seva localitat es 

considerava un valor afegit. 

 

-Radi d’influència: Com que es van obrir tan poques biblioteques, les poblacions 

que en van obtenir una encara van guanyar més protagonisme, ja que van esdevenir 

singulars pel fet d’haver estat de les poques escollides per a gaudir d’aquell privilegi. 

Per això, ciutats com Valls, Olot, Sallent, Canet de Mar i Figueres van esdevenir un 

nucli d’atracció per a les poblacions de les seves rodalies.  

Cal advertir que les discussions generades entorn del sorgiment de la Xarxa de 

Biblioteques de la Mancomunitat de Catalunya van contribuir a renovar el pensament i 

el discurs bibliotecari arreu de l’Estat. Primerament, en època de la Restauració, van 

generar canvis en l’imaginari col·lectiu de la societat i dins el món associatiu i 

intel·lectual. I, en una segona etapa, en època de la II República, foren un referent per a 

confeccionar les polítiques bibliotecàries de tot el territori. 

Val la pena ressaltar que arran de les inauguracions de les primeres biblioteques 

populars catalanes alguns rotatius i setmanaris amb seu a Madrid, com El Debate, 

l’ABC, Blanco y Negro, La Esfera, España i El Sol es van fer ressò de les 

característiques d’aquell tipus d’equipament cultural i van enaltir la gran inversió 
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econòmica que els catalans havien realitzat en matèria de cultura, molt per sobre del que 

estaven acostumats a l’època.  

A pesar del biaix catalanista del projecte, molts intel·lectuals espanyols com 

Dionisio Pérez (que tal vegada fou un dels que més èmfasi hi va donar), van considerar 

que calia donar a conèixer aquella iniciativa per la seva gran modernitat. La majoria es 

van lamentar pel fet que el govern central no incorporés a tècnics i a intel·lectuals en els 

seus projectes polítics, de la mateixa manera que la Mancomunitat de Catalunya. I és 

que, si d’entrada, s’haguessin escoltat els consells que en l’àmbit de la biblioteconomia 

ja havien assenyalat molts experts en la matèria com Americo Castro o Lorenzo 

Luzuriaga, la situació de les biblioteques espanyoles hauria estat tota una altra. 

 

-Culturitzar la població, una quimera? L’obertura de biblioteques populars va 

facilitar l’accessibilitat a la lectura a gran part de la societat, sobretot a la canalla que en 

la majoria de poblacions de Catalunya, a banda de l’escola, no comptava amb d’altres 

espais de sociabilitat, oci o cultura, que tinguessin una oferta destinada a les seves 

necessitats. 

El adults, gradualment, també van començar a freqüentar les biblioteques. És 

una realitat objectiva que la xifra total d’usuaris de la xarxa no va parar de créixer. Així 

mateix, qualitativament, els gustos dels lectors, com anotaren les bibliotecàries en les 

seves memòries, «s’anaren refinant», de la qual cosa es pot deduir que, de mica en 

mica, va anar augmentant el seu nivell d’instrucció. Tot amb tot, és veritat que el tipus 

de lector que va freqüentar les sales de lectura, sobretot entre 1918 i 1922, no fou gaire 

variat, les dones hi anaren poquíssim, i entre els homes predominaven els liberals 

professionals, els estudiants, els erudits i petits propietaris. No fou fins a l’arribada de la 

II República que es va aconseguir una heterogeneïtat social important.  

Encara que, certament, hi va haver alts i baixos, el que es va aconseguir 

demostrar amb la implantació de les biblioteques fou que l’objectiu de culturitzar la 

població catalana d’arreu del territori no era, únicament, una fantasia optimista de 

republicans autonomistes i regionalistes noucentistes. No era una fita impossible, tal 

com assenyalaren els membres de la U.M.N i els tradicionalistes. Era, com es va 

evidenciar, un objectiu ben lícit i factible. 

 El gran nombre de sol·licituds que presentaren els municipis per obtenir una 

biblioteca va servir per a trencar amb la idea que les poblacions d’àmbit rural no tenien 

interès per la cultura ni per la lectura. Tot el contrari, en sentien una gran necessitat, i 
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per això, a finals del segle XIX havien reeixit iniciatives privades per a cobrir aquell 

gran buit. 

 Tanmateix, si el model de lectura de la Mancomunitat no acabà de triomfar, va 

ser perquè el que esperava obtenir la població no es va correspondre amb el que se’ls hi 

van oferir. Un tipus de lectura amb continguts massa elevats i especialitzats, i molt 

condicionats per la ideologia conservadora-regionalista. No fou fins que la Generalitat 

Republicana va plantejar un model obert, flexible i inclusiu, sense censures, que es va 

doblar el nombre i la varietat de persones que acudiren a les biblioteques populars.  

 En síntesi, voler culturitzar la població no era cap utopia; el problema cultural 

del territori no era l’analfabetisme, l’apatia o la despreocupació el conjunt social, el 

problema era que fins aleshores no hi havia hagut voluntat política per a capgirar 

aquella situació; no s’havien executat polítiques culturals que apostessin fermament per 

a fomentar la lectura ni augmentar el nivell d’instrucció del conjunt de la societat; i les 

que s’havien dut a cap, òbviament, no havien estat suficients ni encertades. Ara bé, el 

que sí que era una quimera era pretendre adoctrinar la població tan sols en uns valors 

determinats, amb una política cultural paternalista i dirigista, que tan sols pretenia 

obtenir beneficis econòmics, pau social i més legitimitat política; sense solucionar ni 

tenir en compte els interessos ni les necessitats més peremptòries d’aquesta població. 

  

 

-El foment dels símbols i de la identitat nacional catalana: les biblioteques 

populars foren un projecte emblemàtic, ja que foren les primeres institucions culturals 

creades per un òrgan de govern català des de 1714. Tan sols per això ja foren singulars. 

Però és que, a més, el fet que la Mancomunitat no tingués competències en educació va 

propiciar que els regionalistes-noucentistes es centressin especialment en aquella 

iniciativa i que li conferissin un prestigi que encara féu més rellevant la seva 

significació.  

Les biblioteques, administrades amb eficiència i eficàcia, es convertiren en un 

exemple de la capacitat dels catalans d’autogovernar-se de manera moderna, d’acord 

amb els paràmetres marcats pels països europeus més avançats. I això, per a una regió 

com la catalana, els interessos de la qual havien estat postergats i menystingut pel 

govern central, suposava un assoliment molt important i, en definitiva, un pas més que 

els ajudà a demostrar les seves capacitats, en el camí per a poder assolir l’autonomia 

plena.  
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Els cenacles de cultura de la Mancomunitat foren, per tant, agents de nacionalitat 

catalana que van contribuir a cohesionar la població entorn d’una identitat col·lectiva. 

En primer lloc, perquè el simbolisme que les envoltà; la bandera catalana i les festivitats 

que es celebraren sempre anaren encaminades a difondre les gestes d’un passat comú. 

En segon lloc, perquè les bibliotecàries foren educades en uns valors i una moral 

determinada, que van saber transmetre també als usuaris: sempre que havien de 

recomanar un llibre miraven que fos en català i d’un autor de referència. I en tercer lloc, 

perquè el projecte es va dur a terme sense eternitzar els tràmits, amb una burocràcia 

senzilla, i dotant la xarxa d’un personal professional i solvent; la qual cosa va ajudar a 

legitimar la forma de fer política del catalanisme polític.  

La nova forma de procedir en l’àmbit administratiu va acabar essent un tret 

distintiu de l’administració catalana, que ajudà als dirigents de la Mancomunitat a 

diferenciar-se de la forma d’actuar del govern central i, per tant, a demostrar que eren 

capaços d’autogovernar-se.  

Per si tot això no fos suficient, la prova més fefaent que les biblioteques 

contribuïren a catalanitzar la societat és que, els set anys que durà la dictadura de Primo 

de Rivera no foren suficients per a esborrar la seva significació nacional catalana. Ni la 

repressió ni la censura van poder canviar les experiències que els usuaris havien viscut 

en les biblioteques, no van poder esborrar el que havien après sobre els seus orígens 

culturals, ni tampoc el prestigi que havia començat a adquirir la llengua catalana i, 

encara menys, la percepció que l’administració començà a funcionar molt millor quan 

fou gestionada des de l’autogovern. 

A molts llocs els símbols i la ideologia de la dictadura mai acabaren d’ésser ben 

acceptats, a la biblioteca d’Olot la bandera espanyola va aparèixer tallada per la meitat i, 

més endavant, es va robar el rètol que havia de donar-li el nom d’Alfons XIII. A Canet 

la bibliotecària es va negar a despenjar la foto d’Enric Prat de la Riba de la Sala de 

Lectura, i a Valls la directora del centre es mostrava recelosa cada vegada que havia de 

tancar el centre amb motiu d’una festivitat nacional espanyola.  

 Per acabar, cal remarcar que encara que és cert que d’Ors va aconseguir aportar 

a les biblioteques un gran valor simbòlic, també ho és que la seva obsessió per a dotar-

les d’una espiritualitat catalanista i una moralitat conservadora, les va condemnar a ser 

centres aïllats, emplaçats als afores dels municipis, amb una oferta cultural poc atractiva 

per a la majoria de la població (ja que es van excloure referents de la cultura popular i 

republicana que també formaven part de la identitat catalana com Serafí Pitarra o 
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Valentí Almirall). Així mateix, si bé l’arquitectura i la decoració dels edificis va ajudar 

a prestigiar la imatge de les biblioteques, el fet de premiar més l’estètica dels dissenys 

que la seva funcionalitat i adaptabilitat al territori va propiciar que s’haguessin de fer 

obres importants de reforma amb cosa de pocs anys. 

 

- Van contribuir a modernitzar la societat? Aquests nous equipaments públics 

va ajudar a modernitzar, com a mínim, set aspectes de la vida social i política del 

territori: 

1- Modernització cultural de l’àmbit local, les biblioteques ajudaren a generar 

debats que fins aleshores no s’havien tingut en moltes poblacions, així com a 

posar fi a l’aïllament de les ciutats del territori respecte a Barcelona. 

2- Modernitat arquitectònica i decorativa, els edificis noucentistes es van 

contribuir a modernitzar la imatge de les ciutats en les quals es van instal·lar. 

3- Modernitat tècnica, els serveis i la metodologia revolucionaren l’àmbit de la 

biblioteconomia, com ja s’ha explicat. 

4- Modernitat pel que fa als rols de gènere /emancipació de la dona, el fet que 

les bibliotecàries fossin dones va ajudar a trencar certs estereotips de gènere, 

fins llavors encara molt arrelats en l’àmbit local, 

5- Modernitat política, la concepció dels centres de forma racional, així com la 

seva eficàcia administrativa van ajudar a fer entendre que hi havia una nova 

forma de fer política, diferent de la tradicional. 

6- Modernitat social, aquest nou servei públic va ajudar a definir millor la 

frontera entre àmbit privat i àmbit públic, i a generar espais de sociabilitats 

compartits. 

7- Modernització ideològica arreu de l’Estat Espanyol: el precedent 

bibliotecari català va condicionar als intel·lectuals regeneracionistes, així 

com al Pla de Biblioteques que elaborà Maria Moliner per al govern de la II 

República. 

 

A pesar de tot això, ideològicament el projecte va contribuir a mantenir uns 

valors i unes estructures de pensament continuistes i caducs, que no s’adequaven a les 

necessitats de la majoria de la població (seguiren prioritzant el catolicisme per sobre de 

la resta de religions; seguiren defensant el model de família tradicional; i seguiren 

prioritzant tan sols els interessos d’unes minories). Igualment que els dirigents dels 
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partits monàrquics, els regionalistes van considerar que la política cultural era un 

instrument que els havia de servir per a legitimar unes jerarquies i protegir uns 

interessos econòmics i polítics, en un moment en el qual la majoria de la població ja 

havia assumit o estava començant a assumir que la cultura era un bé d’interès públic que 

no havia d’ésser utilitzat amb finalitats partidistes, sinó tan sols per a millorar la vida de 

les persones.  

En un altre ordre de coses, cal reconèixer que si bé és cert que es va plantejar un 

projecte bibliotecari molt modern a nivell tècnic, també ho és que en aquella mateixa 

cronologia s’havien concebut reformes pedagògiques i culturals que anaven encara molt 

més enllà en l’àmbit ideològic. N’és una mostra ben clara el Pressupost Extraordinari de 

Cultura de l’Ajuntament de Barcelona de l’any 1908. La seva proposta era molt més 

innovadora que la de la Mancomunitat, atès que es basava en el lliure pensament, el 

laïcisme i la coeducació.  

Així doncs, malgrat que els dirigents de la Lliga Regionalista van tenir 

l’oportunitat de plantejar un projecte cultural molt més inclusiu, obert i democràtic, com 

el plantejat pels republicans, no va tenir la voluntat política de fer-ho.  

 

 

Democratització i ampliació de l’esfera pública: Malgrat el dirigisme 

ideològic i els interessos partidistes i electorals que hi havia darrere la proposta 

bibliotecària, el seu desenvolupament va acabar potenciant una nova cultura ciutadana, 

més democràtica. Per primera vegada a la història es va donar accés lliure i gratuït a la 

informació i als coneixements, la qual cosa, pot considerar-se una autèntica revolució. 

Cal tenir en compte que la lectura, com han demostrat diversos pedagogs i sociòlegs, 

encara que sigui només de novel·les ajuda a les persones a apoderar-se, a ser més 

empàtiques i, a la vegada, a sentir-se més preparades per a participar en els debats 

polítics i socials 

A més a més, l’arribada de les biblioteques públiques amb una normativa i un 

personal equànimes va suposar un canvi de paradigma, que va servir per a millorar les 

relacions entre els ciutadans i les institucions. El poc temps que passà entre la sol·licitud 

i la construcció del centre, la forma de treballar de les bibliotecàries i la majestuositat 

dels edificis van demostrar a la població que era possible fer les coses de forma 

correcta. Els ciutadans van poder comprovar que el que anunciaven els polítics en les 
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campanyes electorals es materialitzava de mica en mica, i aquesta era la millor 

demostració que la política de la Mancomunitat de Catalunya era útil i eficaç.  

Així mateix, l’establiment d’aquell nou servei públic va servir per acabar de 

definir la porosa frontera entre l’esfera pública i l’esfera privada que en moltes 

poblacions encara no estava del tot ben delimitada.  

 No obstant això, no es va dur a terme una democratització total de les 

institucions culturals, ja que en el fons bibliogràfic hi havia temàtiques i autors vetats. 

De fet, hauria estat necessari anar molt més lluny. I és que si l’objectiu de regionalistes- 

noucentistes era eixamplar les classes mitjanes i moralitzar la societat per a poder 

assolir la pau social, l’elecció d’aquell tipus de política cultural destinada a educar 

únicament a unes minories no fou un encertada. La censura i el paternalisme que 

destil·lava la seva tria bibliogràfica, en lloc de contribuir a pacificar la societat, encara 

ajudà a augmentar més les diferències i, per tant, la tensió entre aquells que tenien un 

cert nivell cultural i econòmic i la resta de la societat.  

En aquest sentit, la tàctica dels dirigents de la Mancomunitat fou errònia, ja que 

es basà en unes premisses que eren falses: consideraren als individus de les classes 

populars éssers passius, sense cap mena d’ambició cultural quan això no era així. A 

més, van preveure que la ciutadania acceptaria sense immutar-se les seves directrius i 

que els més desvalguts aprendrien com havien de comportar-se gràcies a l’exemple que 

els donarien els seus conciutadans més selectes, cosa que no va succeir. Aquest procés 

d’assimilació per mimetisme no es va produir, i si bé és cert que el context econòmic i 

polític de l’època no hi va ajudar, també ho és que aquella utopia no podia ésser 

assequible, ja que a aquelles alçades de la pel·lícula, les classes populars ja havien creat 

les seves pròpies institucions culturals i tenien el seu propi criteri. 

 

 

Debat ideològic entorn del projecte 

 

Pel que fa a la confrontació ideològica entre models culturals vaig poder palesar 

que inicis de segle XX a Catalunya es va produir un xoc entre dues formes de concebre 

la cultura i, per tant, també de posicionar-se davant la Xarxa de Biblioteques Populars. 

Els defensors del primer model consideraven que la cultura havia de ser un mitjà 

per a assolir la perfecció espiritual (moral) i econòmica. Per la seva banda, els defensors 

del segon model entenien la cultura com un conjunt de coneixements que calia difondre 
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de forma equitativa entre la població, ja que es tractava d’un bé comú i, per tant, tota la 

societat hi havia de poder accedir amb igualtat de condicions. A més, no estaven 

d’acord amb el fet que tan sols hi pogués haver-hi una única cultura legítima, sinó que 

consideraven que la cultura podia ser plural. 

Els que defensaven la necessitat d’aplicar el primer model (entre els quals hi 

havia regionalistes, monàrquics i tradicionalistes) entenien que la cultura era una eina de 

legitimitat per a garantir la pau social i l’estabilitat de les jerarquies de poder. Per a ells, 

les polítiques culturals i bibliotecàries havien d’anar dirigides, per tant, a civilitzar i 

moralitzar la societat per a garantir el bon funcionament del sistema polític i econòmic. 

Per bé que dins aquest primer grup existien algunes divergències; els 

regionalistes apostaren per a tecnificar i modernitzar les institucions culturals, i els 

monàrquics i tradicionalistes van defensar que calia seguir utilitzant les xarxes que 

havien consolidat al llarg del segle XIX a través del poder eclesiàstic i el clientelisme 

polític; els valors de fons que defensaven uns i altres no eren tan diferents. Tots estaven 

d’acord en el fet que calia difondre els valors del catolicisme, la família tradicional, la 

defensa de la propietat privada. Igualment, consideraven que calia prioritzar l’alta 

cultura per sobre de la cultura popular. I, encara que els regionalistes defensaren la 

causa catalanista i els monàrquics la unitarista, tots plantejaren i dugueren a terme, quan 

en van tenir l’oportunitat, una política cultural dirigista i paternalista, que es basava 

principalment a atènyer dos objectius principals: 1- assolir l’excel·lència cultural i 

tècnica per a progressar econòmicament 2- Nacionalitzar la societat per tal d’obtenir la 

legitimitat necessària per mantenir l’hegemonia política. 

 A l’altre costat de la balança s’hi trobaven republicans, socialistes i anarquistes, 

que entenien la cultura com un instrument d’apoderament (empowerment) individual i 

col·lectiu, una eina d’emancipació que havia de servir per a fer créixer tant a les 

persones com a la societat en el seu conjunt.  

En aquest cas, també hi havia diferències internes. Mentre socialistes i 

republicans consideraven que la intervenció pública en cultura era necessària per a 

garantir la seva heterogeneïtat i el seu accés obert i igual per a tothom. Els anarquistes 

creien en l’autogestió, i consideraven que havia de ser cada grup qui plantegés quines 

eren les necessitats i prioritats de cada moment. A pesar d’això, en el fons estaven 

d’acord en prioritzar l’ús social i educatiu de la cultura per sobre del seu vessant 

econòmic i generador d’identitat nacional. Per aquesta raó, consideraren que les 

polítiques culturals havien de plantejar-se d’acord amb les necessitats socials de la 
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majoria de la població; entenien que si la cultura era un servei públic no podia 

respondre tan sols als interessos d’unes minories “selectes”. 

  Ara bé, com s’ha demostrat cap dels dos models fou capaç d’imposar-se per 

complet en la cronologia estudiada (1914-1931). Ja que tant en els períodes democràtics 

com durant la dictadura militar, sempre acabaven aflorant models de resistència i 

plantejaments alternatius que dinamitaven el plantejat per les classes dirigents en cada 

moment.  

 Els defectes del model paternalista-dirigista, adoptat primer pels monàrquics i 

més endavant pels regionalistes, eren diversos. En primer lloc es tractava d’un model 

massa jeràrquic i rígid. En existir tan sols una única cultura central i legítima, tota la 

resta era repudiada, per la qual cosa és evident que no es tractava d’un model 

representatiu de la pluralitat social i d’identitats que aleshores habitava el territori 

català. Segonament, en lloc d’afavorir la cohesió social, contribuïa a consolidar encara 

més les diferències de classes. 

Altrament, el model de republicans, anarquistes i socialistes també tenia les 

seves limitacions, no va aconseguir dotar les seves institucions del prestigi, la rigorositat 

i el valor simbòlic que, en canvi, sí que tingueren en l’etapa anterior. 

 Per això, es podria concloure que tal vegada, hagués estat necessari arribar a un 

consens per agafar el millor de cada model. I és que, si les diferents forces polítiques en 

lloc de prioritzar els interessos partidistes haguessin col·laborat i buscat el benefici de 

tota la comunitat, el projecte hauria triomfat des d’un primer moment, ja que en 

combinar l’excel·lència metodològica plantejada pels tècnics, l’estètica i el simbolisme 

transcendent i exemplar proposada pels regionalistes-noucentistes; i la popularització i 

la democratització total dels fons que defensaren els republicans catalanistes, s’haurien 

assolit ja d’entrada les altes xifres d’afluència que van començar a obtenir-se als anys 

trenta.  

L’acord, però, no fou possible perquè les biblioteques populars formaren part del 

joc d’estira-i-arronses que es va produir entre aquells que volien mantenir l’ordre i el 

poder assolits en el període de la Restauració, els que pretenien regenerar aquell sistema 

per una via conservadora i els que, en canvi, volien trencar de forma radical amb el 

passat i democratitzar totalment la societat.  
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El paper del republicanisme catalanista abans i després de la II República 

 

Cal reivindicar el paper, fins avui, poc conegut dels republicans catalanistes en 

el desenvolupament de la política bibliotecària catalana. En una primera etapa, foren 

essencials, ja que donaren suport al projecte a l’assemblea de la Mancomunitat, però 

també perquè va ajudar a constituir i dinamitzar les biblioteques de Valls, Les Borges 

Blanques, Figueres, i El Vendrell. S’ha de destacar sobretot la labor d’Albert Bastardas, 

Josep Magriñà, Pere Mies i Codina i Josep Puig Pujades. 

No obstant això, el suport que, d’entrada, havien donat els membres d’aquesta 

formació al projecte bibliotecari de la Lliga Regionalista s’anà capgirant, sobretot a 

partir de 1919, quan s’adonaren que els dirigents regionalistes-noucentistes no havien 

inclòs cap element de la cultura política en el fons bibliogràfic. Aleshores Albert 

Bastardas, Pere Llobera a i Rafael Ramis (en el cas de Figueres), criticaren el sistema de 

biblioteques tant des de la premsa local com general, tant pel seus continguts de caràcter 

conservador, com pel seu catolicisme, com perquè la seva aposta cultural prioritzava la 

productivitat industrial als valors morals i a les humanitats.  

S’ha de puntualitzar que aquestes crítiques anaren dirigides a la gestió realitzada 

pels regionalistes i no a la Mancomunitat com a institució administrativa (que 

consideraven essencial per poder assolir, algun dia, l’autonomia plena); ni tampoc a les 

biblioteques en si mateixes, ja que estaven d’acord amb la seva institució, en la 

metodologia emprada i en els serveis que prestaven. L’únic que demanaven als 

regionalistes era que no monopolitzessin els símbols d’aquests nous equipaments, i que 

les conferències que es celebraren a les biblioteques i el fons bibliogràfic d’aquestes no 

excloguessin cap temàtica ni cap autor.  

Els republicans catalanistes intentaren a introduir en política cultural i 

bibliotecària de la Mancomunitat propostes més transgressores, inclusives i populars (en 

la línia del que ells havien proposat l’any 1908 en el Pressupost extraordinari de cultura 

de l’Ajuntament de Barcelona), cosa que els regionalistes van rebutjar. Per això, quan 

Esquerra Republicana de Catalunya va assolir el poder de la Generalitat Republicana va 

dur a terme la reforma del sistema bibliotecari que els seus homòlegs de la U.F.N.R i el 

P.R.C, havien sol·licitat a la dècada dels anys vint sense gaire èxit. Van crear dues 

biblioteques populars a Barcelona ciutat, van ampliar el fons bibliogràfic amb autors i 

temàtiques de totes les tendències ideològiques i van crear sucursals per tot el territori 

de les biblioteques populars. Aquests canvis van suposar una gran millora, tal com es 
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pot constatar a través de les estadístiques de lectura dels centres, que pujaren 

exponencialment entre 1931 i 1936. A més, suposaren una passa endavant en la 

democratització de la lectura pública. Tot i així, els nacionalistes republicans d’aquell 

període no adoptaren una posició crítica vers la gestió duta a terme anteriorment sinó tot 

el contrari, reconegueren les seves gestes amb respecte, perquè els interessava mantenir 

viu el simbolisme que van assolir les biblioteques, sobretot entre 1923 i 1931, quan es 

van convertir en un símbol de resistència catalanista per a la majoria de la població.  

Per acabar, m’agradaria recordar com va palesar Francesc Fontbona a la 

semblança biogràfica que realitzà sobre Joaquim Folch i Torres, que perquè un 

moviment cultural tiri endavant no n’hi ha prou que tingui uns creadors potents i de 

qualitat, cal que hi hagi persones que continuïn i desenvolupin els seus projectes, que 

creguin fermament en aquella via oberta, que la difonguin i que la facin evolucionar i 

avançar en el temps.1237 Per això, considero que la historiografia catalana hauria de tenir 

més en compte que el significat i el simbolisme que les biblioteques populars de la 

Mancomunitat van aconseguir mantenir en l’etapa de la dictadura i el salt endavant que 

van realitzar durant la II República. I és que si el projecte noucentista d’Eugeni d’Ors no 

hagués tingut continuïtat després de 1923, ni hagués adoptat un model més progressista 

com es féu entre 1931 i 1939, tal vegada, avui no el tindríem tan ben considerat- Així 

mateix, i com ja va recalcar Enric Pujol en la seva tesi doctoral, no pot considerar-se 

que l’obra cultural de la Generalitat Republicana sigui una mera continuació de l’obra 

cultural de la Mancomunitat,1238 hi va haver diferències qualitatives que cal reivindicar 

com a pròpies i exclusives d’aquesta etapa.  

 

 

Valoracions i avaluació del projecte 

 

Les valoracions que es van emetre sobre la Xarxa de Biblioteques Populars de 

Catalunya no foren innocents sinó que, sovint, estigueren condicionades pels interessos 

ideològics, personals i polítics.  

                                                           
1237 Frances FONTBONA, Joaquim Folch i Torres. Semblança Biogràfica, Barcelona, Institut d’Estudis 
Catalans, 2000, p. 7.  
1238 Enric PUJOL, Ferran Soldevila Enric PUJOL, Ferran Soldevila i la historiografia catalana del seu 
temps (1894-1971). Tesi doctoral. Departament d’Història Moderna i Contemporània. Universitat de 
Barcelona, 2000. 
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La majoria d’opinions que es manifestaren sobre les biblioteques, a més, 

estigueren molt marcades pel context i els esdeveniments històrics que tingueren lloc 

just després de la instal·lació dels primers centres; l’adveniment de la dictadura de 

Primo de Rivera; la proclamació de la Segona República i; més endavant, la guerra civil 

i la posterior dictadura franquista, que van donar un simbolisme i un valor especial a 

aquell nou servei públic.  

Per a emetre una valoració objectiva s’hauria hagut de distingir entre el valor 

que tingueren aquells equipaments a nivell tècnic, la significació que despertaren a 

nivell simbòlic, el paper que jugaren com a instruments polítics, i l’abast que realment 

tingueren a nivell social, en la vida quotidiana dels individus i de les comunitats locals 

on van establir-se. 

 

 

Conclusió final 

 

Com ha assenyalat un dels teòrics més reputats en l’àmbit de la història cultural, 

John Storey, un dels problemes més extensius dels estats europeus que van començar a 

fomentar la cultura com un bé públic entre mitjans de segle XIX i principis de segle XX 

fou que van vincular les seves polítiques culturals únicament al desenvolupament 

econòmic i nacional i que, per contra, deixaren de banda la seva dimensió social i 

educativa, cosa que acabà perjudicant els interessos generals de les poblacions que les 

van rebre.1239 El cas de les biblioteques catalanes s’adequa totalment a aquest 

plantejament. Per bé que la litúrgia gairebé sagrada que es va exigir a aquelles 

infraestructures va servir per a convertir-les en símbols nacionals; no es pot obviar que 

resultà un inconvenient pels seus usuaris, l’emplaçament dels immobles en espais aïllats 

i envoltats de natura, així com la selecció bibliogràfica, massa elevada i massa 

allunyada dels seus interessos.  

 És per això que la proposta cultural plantejada per la Generalitat Republicana 

fou més efectiva que la de la Mancomunitat, perquè va deixar enrere restriccions i 

censures, i es va concebre la cultura vertaderament com un bé d’interès comú, posant 

per damunt la dimensió social a l’econòmica o la nacional. L’increment constant de 

lectors en aquesta etapa és una prova fefaent que les poblacions rurals i les classes 

                                                           
1239 John STOREY, Teoria cultural y cultura popular, Barcelona, Octaedro, 2002.  
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baixes de la societat estaven interessades a culturitzar-se i que, per tant, els 

noucentistes-regionalistes es van equivocar en el seu diagnòstic, quan afirmaren que les 

capes baixes de la societat no estaven interessades a instruir-se. Els dirigents de la 

Mancomunitat van confondre el símptoma amb la malaltia. La desafecció de les classes 

populars vers la cultura no es va donar perquè la societat fos inculta sinó que era al 

revés; la societat era inculta perquè la cultura oficial que se’ls havia ofert fins aleshores 

no s’adequava als seus interessos i necessitats.  

Per això, per a triomfar, en els primers anys, els regionalistes haurien hagut de 

canviar la forma de concebre la cultura, haurien hagut de deixar-la de veure com a una 

eina de control i legitimació per a passar a entendre-la com a un servei públic que 

s’havia d’instaurar per a beneficiar les necessitats del conjunt social, com feren els 

dirigents d’E.R.C entre 1931 i 1939.  

Arribats en aquest punt, i per ser justos, també resulta necessari assenyalar que si 

els republicans van poder plantejar aquesta nova concepció fou perquè es trobaren una 

base i unes estructures sobre les quals van poder començar a treballar. Als nous dirigents 

de la Generalitat Republicana els va beneficiar molt trobar-se un sistema bibliotecari 

innovador i metodològicament modèlic en funcionament, ja que si bé foren capaços 

d’ampliar i millorar el projecte, tal vegada no els hauria estat tan fàcil iniciar-lo des de 

zero i assolir el mateix prestigi. No es pot oblidar que, en el fons, la complexitat de la 

xarxa que dissenyà el Pantarca va donar una aura d’excel·lència i respectabilitat a les 

biblioteques, que va ajudar al catalanisme a demostrar la seva capacitat de gestió eficaç 

i d’alt nivell. 

Per tot això, he arribat a la conclusió que l’èxit que finalment assolí la Xarxa de 

Biblioteques Populars rau en la suma de dos factors: d’una banda, l’excel·lència 

metodològica i el simbolisme que van saber conferir-li els regionalistes-noucentistes i, 

de l’altra, la popularització i la total democratització del fons bibliogràfic que 

aconseguiren implantar els republicans catalanistes. I és que, com s’ha vist al llarg 

d’aquesta tesi, l’aplicació d’aquestes dues formes de concebre el sistema bibliotecari per 

separat resultaren incompletes. La regionalista perquè tot i que simbòlicament i 

metodològicament era impecable no era funcional, i la republicana (que anteriorment a 

la II República s’intentà aplicar en biblioteques privades o d’associacions) perquè 

malgrat ser molt funcional i arribar a molta més gent, no aconseguí la respectabilitat ni 

el prestigi del model plantejat per Eugeni d’Ors.  
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De fet com ha assenyalat el politòleg Nicolas Barbieri, actualment, continua 

essent un dels dilemes claus en l’evolució de les polítiques culturals congeniar 

«excel·lència» amb «democratització».1240 Trobar el terme mig entre                                    

afavorir l’accés a la cultura i caure en la simplificació excessiva d’aquesta, és un dels 

reptes que quan s’assoleix garanteix l’èxit de qualsevol proposta. I és que únicament a 

través del consens i l’equilibri entre forces es poden consolidar projectes socials i 

culturals forts i perdurables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1240 Nicolas BARBIERI, «Cultura, políticas públicas y bienes comunes: hacia unas políticas de lo 
cultural», Kultur, núm. 1 (2014), p. 101-119.  
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CONCLUSIONS (English version) 

 

A revolution in the library field and its precedents. 

 

The library and cultural politics developed by the Spanish Government was 

largely deficient along the XIX century. Despite the good proposals made during the 

Sexenni Revolucionari (revolutionary six-year period), the lack of resources and the 

political instability, which characterized these years, prevented them from carrying out a 

good job in this field.  

Before the libraries from the Mancomunitat appeared, the only public libraries 

that existed in the state were directed towards cataloguing and preserving the heritage 

(as was the case of the Provincial Libraries and the University of Barcelona Library) or 

they did not provide quality reading materials, in their own buildings or the adequate 

staff.  

For these reasons, the appearance of the Network of popular libraries of the 

Mancomunitat of Catalonia implied a technical and cultural revolution. In both, the type 

of service (opened- shelves, the loan service, a catalogue of books to the general public 

and the professional staff) and the archive holding classification (following Dewey’s 

criteria), the popular libraries system excelled.  

The adoption of the Anglo-Saxon model supposed a revolution that marked a 

turning point in the history of libraries in the Spanish Government. As a result of the 

establishment of that set of practices and services in Catalonia, public and private 

cultural centres from around the territory began to modernize and to wipe away other 

archaic institutions, which were designed to store books and not as a space to spread the 

reading habit.  

However, it is worth mentioning that, as Montserrat Comas Güell pointed out, 

good libraries became established because of private initiative at the end of the 

nineteenth century. Such as the Arús Library, Library of Ateneu Barcelonès or the 

Víctor Balaguer Library-Museum, among others. It should also be noted that in local 

populations like Olot, Valls, Figueres, Sallent o Canet de Mar, there were already 

libraries of a certain quality, such as the Library of Casino Menestral Figuerenc, la 

biblioteca sallentina, Library of Ateneu Català de Canet or the Reading centre in Valls. 
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Even though these locals were only intended to be used by their members, they 

had not got specialized personnel, or an extended timetable; their presence in these 

cities forged the conviction that books and reading were a necessity to satisfy. 

 

 

Genesis of the Library policy of the Mancomunitat of Catalonia 

 

The Network of popular libraries of the Mancomunitat of Catalonia was part of a 

set of social, political and cultural reforms which aimed to regenerate, in a peaceful 

way, the dying system of the Restoration, which was declining since the end of the 

nineteenth century.  

Likewise the English public libraries, created in 1850, the Catalan library 

system was designed to deal with the Industrial Revolution context. The high 

concentration of population around the urban centres, as well as the appearance of new 

social conflicts, required a new political plan dealing with social, cultural and political 

improvements and reforms.  

On the one hand, it was vital to satisfy the needs of a new social class of 

smallholders and, in the other hand, the working classes needed to be trained and 

moralized. Thus, the most outstanding ones could upgrade and create a new middle 

class to help stabilizing the social, economic and political situation in the region. 

For this reason, the libraries were conceived as an instrument to help rebalancing 

the territory, in accordance with the interests of the reformist and the regenerationist 

project of the Regional League, which revolved around two axes: the idea of progress 

and modernity linked to the scientific and technical knowledge, and the aim of 

promoting a self-identity.  

If these motivations were more or less known nowadays, because the library draft 

produced by Ors has been extensively studied, the political debate held in the Assembly 

of the Mancomunitat before its definitive ratification, has not been analyzed in depth so 

far. After my first approximation, I have reached the following conclusions: 

 

1. The significant role of Josep Puig i Cadafalch defending the project of the 

popular libraries in the Assembly of the Mancomunitat shall be claimed. 

Hitherto, it was not observed until 1915, that he was chairing the Popular 

Libraries Commission. The architect and the future president of the 



467 
 

Mancomunitat (with the help of Antoni Sansalvador from the Regionalist 

League) took care of arguing which amendments should be accepted or rejected. 

Moreover, the speech delivered against the report Ors posed by Rafael Ulled, a 

radical republican, demonstrate pride to carry out that project. 

2. It should be recognized that, the regionalist-noucentistes had the support of the 

republican autonomists. Furthermore, Albert Bastardas made two very 

constructive suggestions for improvement which were incorporated into the final 

project.  

3. The more reluctant issues between Members were, on the one hand, that the staff 

must be uniquely feminine and, on the other hand, they did not specify which 

type of books would be included in the different libraries.  

 

 

Libraries and local sphere 

 

The vital role of the Town Halls and the civil society in the Catalan local sphere 

in order to develop the Catalan Library System cannot be denied. Had it not been to the 

good predisposition of the Town Halls, which cooperated economically with the project, 

and the local intellectuals who protected and revived the different centres from the local 

boards, the Library System would not have been established.  

 

 Why did the municipalities want to request a library? The basic motivations 

that led most of the localities to request a library were the promises of regeneration and 

social, cultural and economic progress along with new equipments. Actually, most of 

the municipalities that made an effort to get one of those equipments were doing urban 

and social reforms in order to thrive at the same time. To set some examples, in 

Figueres, they were planning a reform of la Rambla and the creation of the Parc Jardí; in 

Olot, they initiated the project of Manuel Malagrida’s Garden City, and in Sallent, Valls 

and Canet de Mar new walkways were opened and, gradually new services were 

installed.  

This context of local regeneration promoted the development of the libraries 

plan, because the new equipments were seen as the icing on the cake, which could give 

a greater recognition to the new reform policies. The «temples of culture» from the 

Mancomunitat were considered as another action to modernise the territory. A measure 
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that could help the municipalities to prosper and to recover the lost prestige during the 

economic and demographic crisis that, a large area of the territory suffered at the end of 

the nineteenth century. 

 

The evolution lived in Olot, Valls, Sallent Figueres and Canet de Mar from 

1918 to 1931: at the beginning, most of the libraries were met with tremendous 

enthusiasm. In general, all the populations pinned their hopes on those centres. Despite 

this, when that public service opened there was a generalized feeling of disappointment 

because the effects on the population were not immediate (and they could not be 

perceived in the short term). 

 Furthermore, as the library collection was above most of the society level, the 

influx of users in the reading rooms was not the expected one. In the majority of cases, 

children were the main readers in the libraries. At the beginning, all of this was 

conceived as a failure because these centres were designed to be frequented by adult 

readers.  

 Gradually, the users and readers’ statistics started growing. This evolution can 

be explained, on the one hand, because of the changes introduced in the regulations by 

Jordi Rubió, who replaced Ors as the director in 1920 and, on the other, due to the effort 

made by the library staff, who took action beyond their obligations to attract a bigger 

crowd in many instances.  

 As I have been able to prove from several case studies, the most pro-active 

librarians were Mercè Enrich, director of Valls between 1922 and 1926, who knew how 

to gain the population from Valls trust and mutual understanding and she became an 

important cultural actor in this locality. Glòria Sancho, director of Sallent between 1920 

and 1940, had a difficult start-up, but she did her best to spread the benefits of the 

centre. She started to obtained effective results during the second stage of Primo de 

Rivera’s dictatorship. And Mercè Farnés, director of the popular library in Canet de Mar 

between 1919 and 1928, who popularized the centre through the organization of a wide 

range of activities. 

 At this point, I must stop, to remember that, until today, only a few biographies 

about a small handful of librarians from the Network had been written over the period 

(Consol Pastor, Dolors Hostalrich and Justa Balló’s lives were reviewed in a joint 

article by Assumpció Estivill, Teresa Mañà and Amadeu Pons and besides this, Sebastià 

Roig provided some references about the tasks carried out by Adela Riera Carré and 
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Aurèlia Sabanès Durich in the popular library of Figueres. Likewise, we did not know 

anything about Mercè Enrich Otero, Maria Pilar Herp Sanmartí, Glòria Sancho Ferrer, 

Mercé Farnés i Pagès, Olga Krichner Catalan and Trinitat Pi i Pagès’ personal, 

academic and working lives but a small reference to the year that they studied in the 

School of Librarians. For this reason, and after doing this research work and filling this 

gap, I can qualify some of the conclusions pointed to this day. While it is true that 

during the first years, the different libraries lasted a short time in the same place, and in 

some cases, the towns assigned to embrace them were underestimated, it is also true that 

overtime, other professionals achieved to consolidate and adapt to their workplaces. 

They even built important bridges with the local society and they became real cultural 

referents. 

  

The advent of the dictatorship of Primo de Rivera and the fear during the 

first years obstructed the work of the libraries and stopped the development of 

these centres. In 1924, there were less adult readers according to the statistics in almost 

all the towns studied. Children were less concerned about the political changes kept 

going to the centres. For this reason, the declining of readers is hard to observe in the 

final figure of the influx statistics. Nevertheless, we cannot be deceived by this last 

figure (it was often used to demonstrate the upwards progression of the centres). 

 On the contrary, it is important to stress that many adults stopped going to the 

libraries due to the instability and the fear experienced over the first years of the regime 

and also because of the symbolic change that took place. As it has been shown from the 

library diaries and the local press, many people did not like the dismissal and 

substitution of the local boards, or the political press imposed censorship (La Veu de 

Catalunya, La Publicidad i El Sol were no longer received) and, for this reason many 

users stopped frequenting the reading rooms.  

 This downward tendency started to reverse in a number of sites before others, in 

the last years of the dictatorship. It is important to note that in July 1925, popular 

libraries became dependent of their respective Provincial Councils and therefore, in 

some towns there were rumours about the closure of those equipments.  

 Whether this rumour was unfounded or not, many people came to the defence of 

the libraries; intellectuals from Valls, Olot and Figueres wrote some articles for the 

local press praising its virtues. Similarly, new groups such as Els Amics de les Belles 

Coses in Valls, or the Atenea society in Figueres emerged in order to bring life to these 
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equipments. Gradually, libraries became small sites of resistance, which were useful to 

preserve the memory of the Mancomunitat and, at the same time, to keep people reading 

Catalan authors who wrote in Catalan. 

 It is worth pointing out that, although the repression, the oppressive economic 

policies and the symbolic change organised by the regime, from 1925 the technical 

direction of the libraries fell into professional hands. Even though these directions did 

not have much room of manoeuvre, they achieved that the development and the 

functioning of their services were not really affected by the repression. Despite of the 

Network disconnection, some women librarians and Jordi Rubió in Barcelona; Mercè 

Enrich in Tarragona, and Joan Subias Galter at the County libraries of Girona, 

developed a good technical work, which gave continuity and stability to the libraries 

between 1925 and 1931. 

 Notwithstanding this good performance of the technical staff and the semblance 

of normalcy generated, the evolution of the Catalan library system could have been 

more serious had it not been for the impositions and restrictions done during the years 

of the dictatorship. It is a testament to this fact the growth in the number of users in the 

libraries that took place from 1931 to 1936, which almost doubled. This happened 

because of the introduction of authors from different ideological frameworks in the 

library collections, and also due to the budget increase.  

 

The investigation about the life of the libraries from 1924 to 1931 has been 

also useful to know the role that some personalities close to the regime had in the 

cultural sphere. With the exception of Darius Romeu, the baró de Viver; who was the 

culture counsellor of the Mancomunitat from 30 January to 3 September 1924, he also 

was the perpetrator of the Dwelshauvers and then the Major of Barcelona; the role of 

other cultural players from this period and the relationship that they established with the 

Network of popular libraries had not been closely studied yet. I am referring to 

personalities like Pere Llosas Badis, who was the culture counsellor from 3 September 

1924 to July 1935; Antonio Robert Rodríguez, who was the rapporteur of Public 

Instruction in the Diputació of Barcelona between 1925 and 1930; Joan Baptista Vives 

Anguera who was Robert’s counterpart in the Diputació of Tarragona, and finally, 

Martirià Butiñà who did the same in the Diputació of Girona.  
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From all these repressors the toughest one was, without a doubt, the baró de 

Viver. Darius Romeu reduced the budget foreseen for the Network of libraries 

enormously, and he did absolutely nothing to boost the centres. In addition, he was 

responsible for substituting the local boards and he also required Rubió to move the 

political press away.  

His substitute, Pere Llosas continued with the censure and the fight to impose 

the Spain’s national symbolism, but he devoted more money to that project: he raised 

the librarians’ salary, he initiated the procedures to expedite the opening of a library in 

Vic, and he carried out works to improve the library of Olot. Furthermore, during the 

opening of the School of Librarians’ course on the 3rd of October 1924, he delivered a 

speech expressing his desire to continue that work of the Mancomunitat because Pere 

Llosas considered libraries as an important tool to educate people.  

 This view was also shared by Antoni Robert Rodríguez, Joan B. Vives Anguera 

and Martirià Butiña. Moreover, these three representatives wanted to use libraries to 

their advantage in order to get a hegemonic discourse for the regime. So it has been 

evidenced by different books and journals that started to fill the libraries such as, La 

Raza Española, by Blanca de los Ríos; Libro de la patria by Josep Pin i Soler; Valores 

históricos de la Dictadura española by Jose Fermatín; La Nueva España; Elogio a la 

patria y al soldado español; and El Álbum de Primo de Rivera, among others.  

 Furthermore, in this period, the Book Day began to be celebrated in honor of 

Cervantes. And also, new libraries were inaugurated. In Barcelona, Robert opened 

libraries in Granollers and Manresa; Vives opened a popular library in the city of 

Tarragona and another one in Ulldecona. No new centres were inaugurated in Girona 

but some improvement works were undertaken in the buildings of Olot and Figueres 

because they had structural problems as they were constructed with little resources. 

 

 Unexpected events and results: Despite of the evolutionary pattern previously 

described, it is important to note that the inherent vicissitudes of each settlement 

determined and changes some aspects from the original project. 

 To set an example, in Olot, Figueres and Valls the presence of children was not 

as preeminent as the one in Sallent or Canet de Mar. On another note, while in Figueres 

the library became more progressive, due to the personalities in their local board; in 

Valls and Olot, in which boards representatives of conservative and regionalism 

predominated, libraries were attended by people from “high” culture according to the 
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city’s elite. On the contrary, in other places like Sallent or Canet de Mar, the boards did 

not have almost influence.  

Simultaneously, the interests and needs of the users in each one of these libraries 

were not the same and thus, there were important differences in the bibliographic 

collections. For example, in Valls, people were fond of the local history, and then, the 

local collection from this centre was better. In Olot, people had a great interest in the 

history of art and books about painting techniques and sculpture because there was a 

School of Arts and a range of industries about religious imagery in the city. In Figueres, 

Sallent and Canet de Mar, by comparison, works on electricity, the textile industry and 

farming techniques were more successful.  

 In short, it is important to mention that the Catalan library system did not 

develop linearly or in a consistent manner, in other words, it always followed the 

original plan done by Ors. Because the technicians faced some unforeseen obstacles and 

problems when implementing that programme, they were forced to reform and change 

the rules and regulations.  

 On the one hand, the needs of each locality were better adapted because the 

social, economic and cultural realities were not the same in the different cities in the 

territory. On the other hand, they were forced to be more pragmatic, due to the 

economic resources, which were committed to the Network of libraries, and because the 

library collection was not enough inclusive both culturally and ideologically.  

 For these reason, some issues considered unavoidable according to Ors were left 

behind. They decided to place the libraries in the city centres instead of building on the 

outskirts. Regarding the library collections, it was considered to make a better and more 

inclusive choice for the users and to clarify the diversity of interests around catalanism.  

 

 

The extent and the impact of a public policy 

 

 Rivalry between localities, personalities and influence peddling: The 

advertising carried out by intellectuals and Catalan politicians about the Network of 

Popular Libraries, throughout the mainstream and local press, spread the virtues of the 

project around the whole territory. A total of 43 towns submitted their candidacies in 
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different public tenders opened by the Catalan Administration between 1914 and 1923. 

Hence, the libraries plan had great acceptance at the start.  

 That said, only 26 libraries were granted and from these ones, only 8 opened 

their doors (Valls, Olot, Sallent, Borges Blanques, Vendrell, Canet de Mar, Figueres 

and Pineda de Mar) because of the lack of budget of the Mancomunitat and the political 

and social situation in each settlement. 

 Even though Eugeni d’Ors spoke of opening about a hundred libraries in a 

twenty-year period and Josep Puig i Cadafalch, promised 40 in his investiture speech in 

1919, the reality looked rather different. In each public tender only a few centres were 

granted, so this created, in the short run, rivalry among the leaders of the different towns 

which aimed to obtain one of those equipments. 

 Many politics bribed the authorities and they also made prevailed their political 

influences to add to their applications. Francesc Galí and Fabra and Eladi Homs 

interceded for Valls, Josep Capdevila for Olot; and Mar Joan Ragué for Canet de Mar. 

Furthermore, it was not a coincidence that Maria Lois Lòpez’s father (Jordi Rubió’s 

wife, who was then the director of the Library of Catalonia) was the secretary and the 

comptroller at the Borges Blanques Town Hall.  

 Obviously, it cannot be demonstrated to what extent the personal relations and 

the letters of support sent by some intellectuals and politics to the highest political 

levels conditioned or not the concessions. But it is obvious that some of the premises set 

in the tender bases were not accomplished, especially those referring to a balanced 

distribution of the territory. Most centres were established in Girona, Tarragona and 

Barcelona, where the Catalan Politic was more settled, but in Lleida only one library 

opened in Les Borges Blanques. 

 Moreover, some speeches in which some politics bragged about achieving a 

library because of their leverage and contacts. At that time, such practices were not 

condemned or frown upon. On the contrary, a politic with influences out of his locality 

add him value.  

 

 Radius of influence: as a few libraries were opened, those towns with had one 

grew in importance, because they were considered unique as they could enjoy that 

privilege. For this reason, cities such as Valls, Olot, Sallent, Canet de Mar and Figueres 

became centres of attraction to the settlements around them. 
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 Hence, it is important to note that the discussions generated around the rise of 

the Network of Libraries of the Mancomunitat of Catalunya contributed renewing the 

librarian thought and speech around the whole state. Firstly, during the Restoration, 

some changes in the society collective thinking and within the associative and 

intellectual world took place. And, in a second stage, during the Second Republic, they 

become a reference point to prepare the librarian policies around the territory.  

It is worth stressing that due to the opening of the first Catalan popular libraries 

some of Madrid’s newspapers and weekly publications, such as El Debate, l’ABC, 

Blanco y negro, La Esfera, España and El Sol echoed the characteristics of that kind of 

cultural equipments, and they exalted the great financial investment done by the Catalan 

people on cultural matter. This investment was above what was otherwise usual on that 

epoque.  

Although the Catalan aspect of the project, many Spanish intellectuals like 

Dionisio Pérez (who was the one that placed a great emphasis on it), considered the 

importance to launch that initiative because of its great modernity. Furthermore, a big 

majority regretted the fact that the central government did not incorporated technicians 

and intellectuals in their political projects, as the Mancomunitat of Catalunya did. If they 

had listened to these advices, the situation of the Spanish libraries would have been 

totally different as many experts in the librarianship field such as Americo Castro 

pointed out. 

 

 Educating people, a chimera? The opening of the popular libraries facilitated 

the access to read to a large part of the population, especially children, who in many 

parts of Catalonia did not have other spaces of sociability, leisure and culture which 

took into account their needs, apart from school.  

 Gradually, adults also started to attend the libraries. It is an objective reality that 

the total number of users did not stop increasing. Moreover, qualitatively, the readers’ 

taste, as the librarians noticed in their memories, «were refining», thus, it can be 

inferred that their level of instruction increased. All with all, it is true that the type of 

readers who went to the reading rooms, especially from 1918 to 1922, was not very 

varied. Women barely went, and amongst men, professional liberals, students, scholars 

and small proprietors prevailed. It was not until the Second Republic that an important 

social heterogeneity was established.  
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 Even if there were highs and lows, it was demonstrated through the implantation 

of the libraries that the objective of educating people all around the territory was not 

only an optimist fantasy of the autonomist republicans and the regionalists noucentistes. 

It was not an impossible, as the U.M.N members and the traditionalists pointed out. It 

was, as they witnessed, a viable lawful purpose.  

 The large number of requests submitted by the municipalities in order to obtain a 

library was useful to put an end to the idea that the rural areas have not interest for 

culture or reading. On the contrary, they had a great necessity, and, for this reason, at 

the end of the nineteenth century, they undertook private initiatives to cover that gap. 

 In the same way, if the model of reading of the Mancomunitat did not success, it 

was because what the people expected to obtain did not correspond with what it was 

offered to them. A type of reading with a content too much specialized and influenced 

by a conservative-regionalist ideology was provided. It was not until the Republican 

Generalitat proposed an opened, flexible and inclusive model, without censure, that the 

number and the variety of people who went to the popular libraries doubled.  

 In summary, educate people was not a utopia. The cultural problem of the 

territory was not the illiteracy, the apathy or the complacency, the problem was that 

there was not a political commitment to change this situation until that moment. No 

cultural policies encouraging reading or trying to increase literacy levels of the whole 

society were executed and all the policies done before had not been successful. 

However, the fact of indoctrinating people according to certain values, with paternalistic 

and interventionist cultural policies, only aiming to obtain an economic benefit, social 

peace and a greater political legitimacy, without solving or taking into account the 

interests and needs of this population was a real chimera.  

 

 The promotion of symbols and the Catalan national identity: the project of 

the popular libraries was emblematic, because they were the first cultural institutions 

created by a Catalan governing body since 1714. Only for this reason, they can be 

considered as special. And, in addition, the fact that the Mancomunitat had no 

competences in education promoted that the regionalists-noucentistes, especially 

focused on that initiative, gave it more relevancy. 

Libraries, efficiently and effectively managed, became an example of the 

capability of the Catalan people of governing themselves in a modern way, according to 
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the parameters designated by the most advanced European countries. For this reason, for 

a region like the Catalan one, whose interests were postponed and disregarded by the 

central government, this fact represented a step forward in order to demonstrate their 

capacities for full self-governance.  

Thus, the groups of culture of the Mancomunitat were representatives of Catalan 

nationality who helped to unite people around a collective identity. Firstly, because the 

symbolism surrounding them, the Catalan flag and the festivities aimed at disseminating 

the feats of a common past. Secondly, because the librarians were educated within 

determinate values and they knew how to transmit them to the users. For example, when 

they had to recommend a book they chose a Catalan one with an author of reference. 

Thirdly, because the project was built up without made the project eternal, with a simple 

bureaucracy, and endowing the Network with professional staff. All of these helped to 

legitimize the ways of doing politics from the political catalanism.  

The way of proceeding in the administrative field became the distinguishing 

feature of the Catalan administration, which helped the Mancomunitat leaders to 

different their way of acting from the central government and, then, to demonstrate their 

self-governance capability.  

As if this were not enough, the strongest evidence of the Catalanisation of the 

society due to the libraries role was that Primo de Rivera’s dictatorship seven-year 

period was not enough to end up with the Catalan national significance. Neither the 

repression nor the censorship could change the users’ experiences in the libraries or 

what they have learnt about their cultural origins or the prestige that the Catalan 

language acquired and, even less likely, the perception that the administration started to 

work better when it was self-managed.  

The dictatorship’s symbols and ideology were never welcomed in many places. 

In the Olot library, the Spanish flag appeared cut in half and, further on, a label with 

Alfons XIII’s name was stolen. In Canet, the librarian rejected to take down Enric Prat 

de la Riba’s photograph from the reading room and, in Valls the director of the centre 

was reluctant to close the centre during a Spanish national festivity.  

To end up with, while it is true that Ors gave a great symbolic value to the 

libraries, it is also important to know that his obsession to provide them with a catalanist 

spirituality and a conservative morality condemned them to become isolated centres, on 

the outskirts and with an unattractive cultural offer for the majority of the population 

(because many referents of the popular and republican culture who also were part of the 
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Catalan identity such as Serafí Pitarra or Valentí Almirall were excluded). Likewise, the 

architecture and the decoration of the buildings helped to promote the image of the 

libraries. Taking more into account the aesthetics of the design instead of their 

functionality and adaptability to the territory entailed improvement works in a few 

years.  

 

 Did they contribute to modernise society? These new public equipments 

helped to modernise, at least, seven aspects of the social and political life of the 

territory: 

1. Cultural modernisation at the local level, libraries generated discourses that 

had not been kept until then in many towns. They also helped to end the 

isolation of the cities from the territory regarding Barcelona.  

2. Architectonic and decorative modernity, the buildings ‘noucentistes’ 

contributed to renew the image of the cities where these libraries were settled. 

3. Technic modernity, the services and the methodology used revolutionize the 

field of librarianship. 

4. Modernisation of the gender roles / women’s liberation, the fact that the 

librarians were women helped to break down some gender stereotypes, which 

were very deep rooted at the local level. 

5. Political modernity, the conception of the centres in a rational way, as well as 

its administrative efficiency benefited the conception of a new way of doing 

politics, different from the traditional one.  

6. Social modernity, this new public service helped to define better the boundary 

between the public and private spheres. It also created spaces of shared 

sociability.  

7. Ideological modernisation in the whole Spanish State: the Catalan librarian 

precedent conditioned the regenerationist intellectuals, and also the Libraries 

Plan made by Maria Moliner for the government of the Second Republic. 

 

Despite this, the project contributed ideologically to maintain a continuist and 

defunct values and structures of thought, which no longer suited the needs of the vast 

majority of the population. People still prioritized Catholicism above all the other 

religions, they kept defending the traditional model of the family; and they only 

represented the interests of a small minority. As well as the leaders of the monarchical 
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parties, the regionalists considered that the cultural policy was an instrument to 

legitimise hierarchies and to protect the economic and political interests in a moment 

when a large majority of people had already assumed -or they were starting to think- 

that culture was a resource of interest of all of them and it should not be used with 

partisan purposes. On the contrary, culture should be used to improve people’s lives. 

On separate issues, it is important to consider that if it is true that a very modern 

librarian project at the technical level was designed, it was also the pedagogical and 

cultural reforms that took place at that moment beyond the economic sphere. A clear 

example is the Extraordinary Budget in Culture of the Barcelona City Council in 1908. 

Its proposal was much more innovative than the Mancomunitat one, because it was 

based on free thinking, secularism and coeducation.  

Hence, although the members of the Regionalist League had the opportunity to 

ask a much more inclusive, opened and democratic cultural project, as the one proposed 

by the republicans, they did not show the political will to do it.  

 

Democratisation and broadening of the public sphere: despite of the 

ideological dirigism and the one-sided and electoral interests behind the librarianship 

proposal, its development encouraged a new culture citizenship, much more democratic. 

For the first time in history, there was given an open and free access to information and 

knowledge, which can be considered as a genuine revolution. It is important to note that 

reading, as several pedagogues and sociologists have shown, even though they are only 

novels help people to empower themselves, to become more empathic and, at the same 

time, they feel ready to join political and social debates. 

Furthermore, the arrival of the public libraries with a set of rules and an 

impartial staff implied a shift in paradigm, as it helped to enhance the relationship 

between citizens and the institutions. The short time that they spend between the 

application and the construction of the centre, the librarians’ working method and the 

majesty of the buildings showed to the population that doing things properly was 

possible. Citizens could check that the politicians’ announcements during their election 

campaigns materialised slowly and this fact supposed the best demonstration that the 

Mancomunitat of Catalonia politic was useful and effective.  

In the same way, the establishment of that new public service was useful in 

defining the porous borders between the public and private spheres, which in many 

towns were not properly defined yet.  
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Nevertheless, a total democratisation of the cultural institutions did not take 

place, because there were some topics and vetoed authors in the library collections. 

Actually, further progress would have been required. If the regionalists-’noucentistes’’ 

objective was to widen the mid-sized classes and the moralisation of society to get 

social peace, the election of that kind of cultural policy aimed to educate only minorities 

was not right. Their librarian election took very into account the censorship and 

paternalism, instead of contributing to pacify society. This fact helped to increase even 

more the differences and so, the tension between those who had a certain cultural and 

economical level and the rest of society.  

In this sense, the tactics of the Mancomunitat leaders was wrong, because it was 

based on false premises: they considered the members of the low-classes as passive 

beings, with no cultural ambitions and this conception was not correct. Moreover, they 

thought that people would accept their instructions without rising and the poorest would 

learn how to behave thanks to the example set by their elite fellows. This assimilation 

process by mimicry did not happen, and although it is true that the economic and 

political context of that epoque did not help, it is also important how that utopia was 

unaffordable because the popular classes had already raised their own cultural 

institutions and they had their own criteria.  

 

 

Ideological debate about the project 

 

 Regarding the ideological confrontation among cultural models, I could realise 

that at the beginning of the twentieth century, there was a clash between two ways of 

conceiving culture in Catalonia and therefore, in how they positioned themselves in 

front of the Network of Popular Libraries. 

 On the first hand, the defenders of the first model considered culture as a means 

to achieve the spiritual (moral) and economical perfection and excellence. On the other 

hand, the defenders of the second model understood the concept of culture as a range of 

knowledge which should be disseminated among people because it was a common 

asset. Thus, the whole society should have access under equal conditions. Furthermore, 

they did not agree with the fact that there was only one legitimate culture; they believed 

that culture could be plural.  
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 The ones defending the necessity of implementing the first model (including 

regionalists, royalists and traditionalists) understood culture was a legitimacy 

instrument to ensure social peace and the stability of the power hierarchies. For them, 

the cultural and librarian policies must be targeted. Therefore, they had to civilise and 

moralise people in order to ensure the effective functioning of the political and 

economical system.  

 Although there were some disagreements in this group; the regionalists stand up 

for modernising the cultural institutions, and the royalists and traditionalists argued that 

it was necessary to keep using the networks consolidated during the XIX century 

through the ecclesiastical power and the political patronage. Actually, the background 

values defended by both groups were not that different. All agreed about the need of 

spreading the values of Catholicism, the traditional family and the defence of the private 

property. Also, they believed that ‘high culture’ beyond the popular one was one of 

their priorities. And, although the regionalists defended the Catalan cause and the 

royalists the unitarist one, all of them posed and executed, an interventionist and 

paternalist policy based on two main objectives: 1- to achieve the cultural and technical 

excellence to progress economically 2- Nationalise society to obtain the necessary 

legitimacy to maintain the political hegemony. 

 On the other side, there were republicans, socialists and anarchists, who 

understood culture as an instrument of individual and collective empowerment, as a tool 

of emancipation which benefited both the individual and the community.  

 In this last case there were also some internal differences. Whereas socialists and 

republicans considered the necessity of public intervention in culture in order to ensure 

its heterogeneity and a free and equal access to everybody, anarchists believed in self-

management, and they thought that each group had to voice their needs and priorities. 

Despite all of this, all of them agreed on prioritising the social and educational use of 

culture above its economical and generator of social identity application. For this 

reason, they considered that cultural policies should be created according the social 

needs of the large majority of society; they conceived culture as a public service not 

only focused on the elite interests. 

 However, as it has been shown, none of these two models was able to impose 

completely during the studied chronology (1914-1931). This was because during 

democratic periods as well as during military dictatorships, models of resistance and 
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alternative approaches that destroyed those plans developed by the ruling classes always 

spread. 

 The defects on the paternalist-interventionist model firstly followed by the 

royalists and then by the regionalists were diverse. Firstly, it was an extremely 

hierarchic and strict model. As only one central and legal culture existed, everything 

else was repudiated, and therefore, it was not a representative model of the social and 

identitary plurality of the Catalan territory at that moment. Secondly, instead of 

supporting social cohesion, it further consolidated the class differences. 

 Otherwise, the republicans, anarchists and socialists’ model also had its 

limitations. It did not provide the institutions with the prestige, accuracy and the 

symbolic value that they already achieved during the previous period.  

 For this reason, it can be concluded that, it would have been necessary to reach a 

consensus to benefit from the best of each of the models. If the different political forces 

had collaborated to seek the benefit of the whole community instead of prioritising the 

partisan interests, the project would have succeed from the very first moment, because 

in combining the methodological excellence raised by the technicians, the aesthetics and 

the transcendent and exemplary symbolism brought by the regionalists-’noucentistes’; 

and the complete popularisation and democratisation defended by the Catalan 

republicans, the high attendance influx obtained during the thirties would have been 

achieved.  

 However, it was not possible to reach an agreement because the popular libraries 

were part of a game of tug-of-war that took place amongst those who wanted to 

maintain the order and the power got during the Restoration period, and those who 

intended to regenerate that system according to a conservative way and, those who, on 

the contrary, wanted to break in a radical manner with the past to fully democratise 

society. 

 

 

The role of the Catalan republicanism before and after the Second Republic 

 

 It has to be emphasized the little known role of the Catalan republicans in the 

development of the Catalan library policies. At the first step, they became essential as 

they supported the project raised by the assembly of the Mancomunitat, but also 

because they helped to establish and enliven the libraries from Valls, Les Borges 
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Blanques, Figueres and El Vendrell. It is important to note the work carried out by 

Albert Bastardas, Josep Magriñà, Pere Mies i Codina and Josep Puig i Pujadas.  

 Nevertheless, the support firstly given to the library project of the Regionalist 

League by the members of this formation turned around, especially from 1919, when 

they realised that the regionalist-’noucentistes’ leaders did not include one single 

element of political culture in the library collections. Then, Albert Bastardas, Pere 

Llobera and Rafael Ramis (for Figueres) criticised this library system, both in the local 

and general press, because of their conservative and catholic contents. Moreover, the 

cultural commitment of this system gave priority to the industrial productivity instead of 

moral values and humanities.  

 It is important to note that these comments were directed to the management of 

the regionalists and not to the Mancomunitat as the administrative institution (which 

was seen as essential to achieve full autonomy some day). Neither did they criticise the 

libraries itself, as they agreed with its institution, the methodology used and the services 

that they offered. They only asked to the regionalists not to monopolise the symbols of 

these new equipments, and not to exclude any topics or authors during the conferences 

hold in the libraries and the libraries collections.  

 The Catalan republicans tried to introduce more transgressive, inclusive and 

popular proposals to the cultural and library policies of the Mancomunitat but this was 

denied by the regionalists. These proposals were in line with what they presented in the 

Culture Extraordinary Budget to the Barcelona City Council in 1908. For this reason, 

when Esquerra Republicana de Catalunya got the power of the Republican Generalitat, 

they reformed the librarian system that their U.F.N.R and the P.R.C counterparts 

requested during the decade of the 20s without much success. They created two popular 

libraries in the city of Barcelona, they extended the libraries bibliography with authors 

and topics from all the different ideological leanings and they also created branches all 

around the territory were the libraries had presence. All these changes implied a great 

improvement, as evidenced by the reading statistics of the centres, which increased 

exponentially from 1931 to 1936. Furthermore, this was a step forward in the 

democratisation of the public reading. Even though, it is also true that the nationalist 

republicans from that period did not take a critical line about the management 

previously carried out but, on the contrary, they acknowledge their accomplishments in 

a respectful way because they wanted to keep alive the symbolism achieved by the 
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libraries, especially between 1923 and 1931, when they became a symbol of Catalan 

resistance for the majority of people.  

 To end up with, I would like to remember how Francesc Fontbona made obvious 

the biographical resemblance about Joaquim Folch i Torres. According to him, in order 

to make a cultural movement to advance is not enough to have quality and powerful 

creators, it is important to have people developing their projects, people who strongly 

believed in that open paths, who disseminated and make it evolved and progress in 

time1241. For this reason, I think that the Catalan historiography should take more 

account of the meaning and the symbolism of the popular libraries of the Mancomunitat 

which maintained them during the dictatorship period and the step forward they did 

during the Second Republic. If the project ‘noucentista’ by Ors would not have 

continuity beyond 1923, or it would not have adopted a more progressist model like the 

one from 1931 to 1939, today, we would not have him so well-considered. Likewise, as 

Enric Pujol mentioned in his doctoral thesis, it cannot be considered the cultural work 

done by the Republican Generalitat as a continuation of the one done by the 

Mancomunitat,1242 there were some qualitative differences that are important to mention 

as unique and exclusive of this period.  

 

 

Evaluation and assessments of the project 

 

The assessments released about the Network of Popular Libraries of Catalonia 

were not innocent; on the contrary, they were often conditioned by the ideological, 

personal and political interests. 

Most of the opinions reflected about the libraries were marked by the context 

and the historical events that took place right after the installation of the first centres; 

the advent of Primo de Rivera’s dictatorship; the proclamation of the Second Republic 

and; further on, the civil war and the subsequent Franco’s dictatorship, gave symbolism 

and a special value to that new public service.  

To provide an objective evaluation, it would have been required to draw a 

distinction between the value that those equipments had at a technical level, the 
                                                           
1241 Frances FONTBONA, Joaquim Folch i Torres. Semblança Biogràfica, Barcelona, Institut d’Estudis 
Catalans, 2000, p. 7.  
1242Enric PUJOL, Ferran Soldevila i la historiografia catalana del seu temps (1894-1971). Tesi doctoral. 
Departament d’Història Moderna i Contemporània. Universitat de Barcelona, 2000. 
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signification they arose at a symbolic level, the role they play as political instruments, 

and the social impact that they had in people’s everyday life and in the local 

communities where they were established. 

 

 

Final conclusion 

 

As one of the most renowned theoretician in cultural history has pointed out, John 

Storey, the most widespread problem in the European nations, which started to promote 

culture as a public good between the mid nineteenth century and the beginning of the 

twentieth century, was to link their cultural policies only to the economic and national 

development and, so, by contrast, they left behind the social and educational dimension. 

Thus, they ended up prejudicing people’s general interests in those places where they 

settled1243. In fact, the Catalan libraries situation is a great example of this approach. 

Although the almost sacred the liturgy required to those infrastructures was useful in 

order to turn them into national symbols; it cannot be ignored that it became a 

disadvantage to their users because of the location of the buildings in isolated places 

surrounded by nature, the bibliographic selection that was too profound and far away 

from their interests.  

  For this reason, the cultural proposal made by the Republican Generalitat was 

more effective than the one proposed by the Mancomunitat, because all kinds of 

limitations and censorship were left behind. Moreover, culture was really conceived as 

common interests, it was beyond the social or economic or national dimension. The 

steady increase in the number of readers is a clear evidence that rural populations and 

the lower classes of society were interested on education and, therefore, the 

‘noucentistes’-regionalists were wrong in their diagnosis. The leaders of the 

Mancomunitat mistook the symptoms with the disease. The disaffection among the 

lower classes about culture did not happen because people were uneducated but it was 

the other way around; society was uncultured because the official culture that was 

offered to them until that moment did not take into account their interests and needs.  

For this reason, in order to succeed, during the first years, the regionalists should 

have changed the concept of culture that they had. They should have shown it as a 

                                                           
1243 John STOREY, Teoría cultural y cultura popular, Barcelona, Octaedro, 2002. 
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public service which was useful to meet the whole social needs, as the E.R.C. leaders 

did from 1931 to 1939 instead of a monitoring and legitimisation tool. 

At this point, and to be fair, it is also important to note that if the republicans 

could planned this new conception was because they found themselves with a base and 

some structures that they used as a starting point. The new Republican Generalitat 

leaders benefited from an innovative and methodologically exemplary librarian system 

that was already working. Although they were able to develop and improve the project, 

it would not have been this easy for them to start it from scratch and to achieve the same 

symbolism and prestige. It cannot be forgotten, the complexity of the Network designed 

by Pantarca which gave an air of excellence and honor to the libraries. It also helped the 

catalanism to show its high-level effective management. 

For all of these, I have reached the conclusion that the success achieved by the 

Network of popular libraries lies on two factors: on the one hand, the methodological 

excellence and the symbolism that the regionalists-’noucentistes’ knew how to confer 

and, on the other hand, the popularisation and the complete democratisation of the 

library collections that the Catalan republicans successfully introduced. And, how it is 

have been witness in this thesis, the enforcement of these two conceptions about the 

library system in isolation were incomplete. The regionalist because, although 

symbolically and methodologically was perfect, it was not functional, and the republican 

one (before the Second Republic some attempts were made in order to implement it on 

private libraries or associations) because while it was very practical and it reached many 

people, it did not achieve full respect or the prestige got by Eugeni d’Ors’ model.  

 As the political scientist, Nicolas Barbieri, pointed out, the challenge of 

balancing «excellence» and «democratisation» still is one of the key dilemmas in the 

evolution of cultural policies.1244 Finding the right balance between promoting access to 

culture and fall into simplification, is one the challenges. But when these challenges are 

accomplished, the success of any proposal is guaranteed. Because only through 

consensus and a balance of forces, social and cultural projects can be strongly 

consolidated.  

 

 

 

                                                           
1244 Nicolas BARBIERI, «Cultura, políticas públicas y bienes comunes: hacia unas políticas de lo 
cultural», Kultur, núm. 1 (2014), p. 101-119.  
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Per acabar, m’agradaria dedicar unes paraules a totes les persones i 

institucions que han fet possible aquesta recerca. 

 A la Gemma Rubí i a en Borja de Riquer, els meus directors de tesi, els 

agraeixo tot el temps dedicat, la confiança i els consells. M’han sabut escoltar i 
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A en Pere Gabriel Sirvent li he de donar les gràcies per guiar-me i oferir-

me el seu ajut, però també per avaluar-me periòdicament en la comissió de 
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 També vull reconèixer el suport que m’ha proporcionat el Grup d’Estudis 

del Parlamentarisme (GHP) i el Departament d’Història Moderna i 
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esment especial a la col·laboració de la Núria Rius i la Maribel Cuadrado, 

sempre disposades a donar un cop de mà.  

 A en Joan Peytaví Deixona i a l’Alà Baylac-Ferrer els he d’agrair que 

m’acollissin a l’Institut Franco-Català Transfronterer (IFCT) en la meva estada a 
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la Montserrat Pumareta Miquel, directora de l’Arxiu General de la Diputació de 

Barcelona, així com el de l’Antoni Mayans, cap de l’Arxiu Comarcal de la 

Garrotxa. També vull mencionar a en Joan Palomas i a en Xavier Carmaniu per 
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 Finalment, m’agradaria fer una menció especial a la meva mare i al meu 
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17. FONTS  

 

Arxiu de la Biblioteca de Catalunya (ABC) 

Fons Administratiu  

 Planificació i organització del servei de biblioteques. (1915-1939). 

o Capsa 500/2. 1920-1960. Reglaments i Informes sobre la planificació i 

l’organització del servei.  

o Capsa 500/4. 1921- 1942. Instruccions de Jordi Rubió com a nou director 

de la Central de Biblioteques. 

o Capsa 500/8. 1923-1930. Organització dels cicles de conferències. 

Programes, informes, factures i correspondència amb els conferenciants. 

o Capsa 513/7. 1917-1925. Oficis rebuts de la presidència de la 

Mancomunitat. 

 Informes dels directors i la Mancomunitat. (1915-1980). 

o Capsa 499/2. 1915.  

 Informes sobre la dependència de les biblioteques populars de la 

Biblioteca de Catalunya. 

 Informe al director d'Instrucció Pública de la Mancomunitat sobre 

els llibres que haurien de constar en la secció d'Història Literària 

de Catalunya" d'una Biblioteca Popular. 

o Capsa 507/1. 1920-1925.  

 Oficis enviat al Servei de cultura de la Mancomunitat sobre el 

servei de biblioteques populars i el personal bibliotecari. 

 Comunicacions rebudes del Servei de cultura de la Mancomunitat 

sobre les Biblioteques Populars, la tramessa de llibres i altres 

assumptes. 

 Informe de Jordi Rubió de valoració de les biblioteques presentat 

a la Comissió. de Liquidació de la Mancomunitat el 1925. 

 Informes i memòries de les bibliotecàries. 

o Capsa 499/3. Reunions de Bibliotecàries. 

 1921. 4ª Reunió de Bibliotecàries. Programa dedicat al llibre 

infantil; convocatòries. Exposició de llibres. Cartes de Francesc 

Galí, de R. Campalans, d'Eduard Fontseré, d'Eudald Canivell, de 
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J.Mª Folch i Torres, de Salvador Bonavia, d'Adrià Gual, V.Mª de 

Gibert, de Bohigas Tarragó. Remeses de llibres infantils per 

diferents editorials. Informe de J. Rubió sobre la Reunió.  

  1922. 5ª Reunió de Bibliotecàries. Programa i convocatòries. 

Cartes de Víctor Oliva, de G. Dwelshauvers, R. Campalans, Mª 

Lluïsa i Concepció Pelegrí.  

 1923. 6ª Reunió de Bibliotecàries. Cartes de Bartomeu 

Amengual, d'Eudald Canivell, J. Folch i Torres, Feliu Elies, 

Llorenç Riber. Índex dels llibres exposats.  

o Capsa 125/1. Biblioteca de Canet de Mar: Memòries, 1919-1921 (Maria 

Roca). 

o Capsa 125/2. Biblioteca de Sallent: Memòria, 1920-1922. (Glòria 

Sancho). 

o Capsa 125/3. Biblioteca de Pineda: Memòries, 1920-1922 i 1927-1929. 

(Rosa Sarrado) . 

o Capsa 125/6. Biblioteca de El Vendrell: Memòries, 1920. (desembre) i de 

1921 i 1923. (Adela Riera i Jaume Palau, President del Patronat). 

o Capsa 125/7. Biblioteca de Valls: Memòries, 1919-1920 i de 1921-1922. 

(Maria Solsona i Maria Mercè Enrich). 

o Capsa 125/15. Biblioteca d’Olot: Memòries, 1919-1920. (Olga 

Kirchner). 

o Capsa 135/16. Reunió de bibliotecàries [s.d.] (Notes de Josefina Ibars 

Puigvert). 

 Correspondència 

o Capsa 90 /1. 1914-1939. Correspondència enviada i rebuda per Jordi 

Rubió i Balaguer.  

o  Capsa 489/3. 1918-1923. Biblioteca de Sallent: Corrrespondència 

d’Anna Ribalta,Teresa Hostalrich i Glòria Sancho amb Jordi Rubió. 

o Capsa 110. 1919- 1931. Correspondència biblioteca d’Olot. 

 

Axiu General de la Diputació de Barcelona (AGDB)  

Fons de la Mancomunitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona 

 Llibre d’Actes de l’Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925). 
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 Llibre d’Actes del Consell Permanent de la Mancomuntiat de Catalunya (1914-

1925). 

 Libro de Actas de la Diputación de Barcelona (1925-1931). 

 Xarxa de Biblioteques Populars 

o Capsa B-888. Biblioteca de les Borges Blanques (1921-1924): Llibres 

d’actes del Patronat.  

o Capsa B-893. Secció de Patrimoni. Documentació béns immobles: 

reuneix expedients relatius a l’edificació de les Biblioteques Populars 

entre 1916 i 1925. 

o Capsa 364. Biblioteques Populars. Valls, Olot, Sallent, Vendrell. 

Estadístiques: conté formularis estadístics mensuals del moviment de la 

sala de lectura i el servei de prèstec. 

o Capsa 499. 

 Exp.2. Biblioteques Populars. Informes i Estadístiques: conté 

tries bibliogràfiques de Jordi Rubió. 

o Lligall 3.735. 

 Exp. 1. Biblioteques Populars: acords generals ( 1914-1918). 

 Exp .2. Biblioteques Populars: acords generals (1919-1925). 

o Lligall 3.736. Biblioteques de Barcelona. 

  Exp. 1. Les Biblioteques Populars de Barceona (1919-1920).  

  Exp.6. Biblioteca Popular de Sallent. 

o  Lligall 3.737. Consell de Pedagogia. Expedients generals sobre la 

biblioteca i el museu, biblioteques filials i populars (1920- 1924): conté 

acords del Consell de Pedagogia.  

o Lligall 3.738. Biblioteques populars. Revisió de concursos (1921, 1922, 

1923). 

 

Fons Bibliogràfic produït per la Mancomunitat de Catalunya 

o Butlletí de la Biblioteca de Catalunya (1914-1932). 

o D’Ací i d’Allà. Barcelona: Editorial Catalana, 1918-1920 

o Els Anuaris de les Biblioteques Populars. Barcelona: Consell de 

Pedagogia. Direcció Tècnica de Biblioteques Populars, 1922-1923.  

o L’Obra a fer. Barcelona: Imp. Casa de la Caritat, 1920. 

o L’Obra realitzada. Barcelona: Imp. Casa de la Caritat, 1923. 
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o Quaderns d’Estudi. Barcelona: Consell d’Investigació Pedagògica, 1915-

1924. 16 vol. 

 

 

Arxiu General de la Diputació de Girona 

 Actes de la Diputació de Girona (1910-1925): Es poden consultar on-line a: 

http://www.ddgi.cat/arxiu/actes-diputacio/aspx/OPAC/busquedaSimple.aspx 

 

 

Arxiu General de la Diputació de Tarragona  

 

Secció d’Obres Públiques 

 Reg. 146. Expedients relatius a l’arrenjament, habilitació i construcció de 

les biblioteques populars de Tarragona, Tortosa, Ulldecona Valls i 

Vendrell. (1925-1930).  

Secció de Governació 

 Reg. 1478-5 (1925): Expedients relatius a la secció de Bibliotecàries. 

Concursos per provisió de vacants d'Auxiliars de Biblioteques populars 

(1925) 

 Reg. 921-1 (1925): Expedients diversos (nomenaments, substitucions, 

Patronat de la Biblioteca Popular de Valls, projecte de reglament de les 

Biblioteques Populars, adquisició de publicacions. (1925) 

 Reg. 921-2 (1926): Expedients diversos (sol·licitud de subvencions per a 

estudis, adquisició de publicacions biblioteques populars locals, despesa 

de llibres de la biblioteca provincial, foment de les biblioteques locals, 

composició de la Biblioteca Popular del Vendrell i la de Valls (1926) 

 Reg, 921- 3 (1927): Expedients diversos (sol·licitud de subvenció per a 

biblioteques populars, locals, estudis i viatges de pràctiques i publicació 

d’obres, despesa d’adquisició de llibres per a biblioteques populars, 

foment de les biblioteques populars locals, adquisició, donatius i 

subscripció de publicacions, personal biblioteques populars.  

http://www.ddgi.cat/arxiu/actes-diputacio/aspx/OPAC/busquedaSimple.aspx
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 Reg 922-2 (1929): Expedients diversos (reforma règim legal sobre la 

construcció d’escoles, beques universitat ries, material i llibres per a les 

Biblioteques Populars i locals, oposicions a bibliotecàries) 

 

Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) 

 

Fons del Departament d'Intervenció de la Mancomunitat de Catalunya.  

 Exemplars de la Crònica Oficial publicats entre octubre de 1920 i novembre de 

1923. (Digitalitzats i consultables on line: http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat 

  MANCOMUNITAT DE CATALUNYA, Projectes d’acord presentats a la 

reunió ordinària de l’assemblea, Barcelona, segona a dinovena reunió, 1914-

1923. 

 MANCOMUNITAT DE CATALUNYA, Llibre de Deliberacions, Barcelona, 

1913-1935. Entre altres detalls s’hi poden consultar els acords de l’Assemblea 

de la Mancomunitat referents a la instauració, organització i funcionament de les 

Biblioteques Populars 

 MANCOMUNITAT DE CATALUNYA, Report del Consell Permanent a 

l’Assemblea, novembre 1914- maig de 1918. Conté informes del director de la 

Xarxa de Biblioteques i del Consell de Pedagogia i documentació referent als 

concursos, les sol·licituds i els edificis, entre altres dades d’interés. 

 

Arxiu Comarcal de l'Alt Camp (ACAC) 
 

 Fons de l'administració local (1221-1989): actes municipals dels plens de 

l’Ajuntament de Valls.  

 
 
Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà (ACAE) 
 

 Fons d’associacions i fundacions 

o Casino Menestral Figuerenc (1856-1980): conté informació de l’entitat 

cultural Atenea i correspondència de Josep Puig Pujades de quan va ser-

ne president.  

 

http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/
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Arxiu de la Biblioteca Fages Climent de Figueres (ABFC) 

 Llibre de Registres. (1922-1929). 

 Llibreta de Desiderates. (sense datar). 

 Diari de la biblioteca. (1922-1929). 

 Correspondència rebuda. (1922-1930). 

 

 
Arxiu de la Biblioteca Pere Gual i Pujades de Canet de Mar (ABGP) 
 

 Dietari de la bibliotecària. (sense datar),  

 Llibre de registre. (sense datar), 

 

Arxiu de la Biblioteca Sant Antoni Maria Claret de Sallent (ABSAMC) 

 Llibre de Registre dels volums ingressats. (1918-1926). 

 Llibre de Registre dels lectors inscrits en préstec. (des de 1922): inclou nom, 

professió i domicili.  

 Memòries gràfiques i resums anuals. (1920-1933). 

 Diari de la biblioteca. (1920-1924). 

 Correspondència emesa. (1920-1923). 

 Correspondència rebuda. (1918-1927). 

 

Arxiu de la Biblioteca Popular de Valls (ABPV) 
 

 Llibreta d'entrades i sortides. (sense datar). 

 Diari de les bibliotecàries. (sense datar). 

 Correspondència. (sense datar). 

 

 

Arxiu Municipal de Canet de Mar (AMCNM) 

 Fons de l’Administració local 

o Actes dels plenaris municipals. 
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 Fons Marià Serra Font. 

o Dietari de Canet de Mar. Dietari de Marià Serra Font que recull fets des 

de 1881 fins a 1926. És un valuós document històric que abraça 44 anys 

de històries de Canet. 

 

A través del portal web ARCA: 

 

 La Cataluña 

 La Veu de Catalunya 

 La Publicidad 

 El Poble Català  

 

Hemeroteca de la Vanguardia 

 La Vanguardia 

 

A través del portal web de la BNE 

 El Debate 

 El ABC 

 España 

 El Sol 

 Siglo Futuro 

 

Premsa local digitalitzada a través del portal XaC de la Generalitat de Catalunya 

 

 Valls 

o La Crónica de Valls  

o La Veritat  

o Pàtria  

o La Voz del Campesino  

o L'Escola  

o Joventut. Per la Fe i la Pàtria  

o Acció Comarcal  
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 Olot 

o Vida Olotina  

o El Deber  

o La Comarca  

o Tradició Catalana  

o Revista d’Olot  

 

 Figueres 

o Alt Empordà  

o L’Empordà Federal 

o La Veu de l’Empordà 

o Renovació social  

o Libertad  

o Nuevo Ampurdan 

 

 

Premsa digitalitzada a través del portal de la Diputació de Barcelona. 

Trencadis 

 

 Sallent 
o El Pla del Bages  

 
 

 Canet de mar 
o La Costa de Llevant.  
o Vida Obrera.  
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APÈNDIX 

 

 

I. CRONOLOGIA DE LA HISTÒRIA DE LES BIBLIOTEQUES POPULARS 
ENTRE 1923 I 1931. 

 

1923 

 
13 de setembre de 1923: Cop d’Estat de Miguel Primo de Rivera.  
 
17 de setembre de 1923: Miguel Primo de Rivera nomenà un nou govern, conegut amb 

el nom de Directori Militar. Aquest fou conformat per una junta integrada per a 
generals de l’exèrcit espanyol.  

 
18 de setembre de 1923: Els membres del Directori Militar van emetre un decret contra 

el separatisme, que pretenia reprimir qualsevol moviment considerat sediciós. 
S’inicià un període de censura.  

 
1 d’octubre de 1923: Es van dissoldre les corporacions locals d’arreu de l’Estat 

Espanyol. 
 
24 de desembre de 1923: Josep Puig i Cadafalch va abandonar el seu càrrec de 

president de la Mancomunitat de Catalunya. Santiago Estapé i Pagès va ocupar 
el seu lloc. 

 
 
 

1924 
 

12 de gener de 1924: Un reial decret va declarar dissoltes les diputacions provincials de 
tot l’Estat menys les forals (Navarra i País Basc). Els diputats mancomunals 
foren cessats, tot i que es va permetre que la Mancomunitat continués existint 
com a organisme administratiu sota la presidència interina del general Carlos de 
Lossada. 

 
30 de gener de 1924: Foren elegits els diputats de la nova Mancomunitat. Alfons Sala i 

Argemí, un dels fundadors de la U.M.N, fou escollit president. Darius Romeu, 
Baró de Viver, fou nomenat conseller de cultura. 
 
Aquest mateix dia, el Consell Permanent autoritzà al nou secretari d’ensenyança 
primària i secundària del Consell de Pedagogia, Pere Llosas i Badia, a proveir la 
Biblioteca Popular d’Olot amb una bandera espanyola. 
 

6 de febrer de 1924: Reunió d’Alfons Sala Argemí amb el Consell de Pedagogia de la 
Mancomunitat de Catalunya. Sala exposà la importància que els professors 
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donessin les classes en llengua castellana i presentà a Darius Rumeu com a 
conseller de cultura.  

 
11 de febrer de 1924: La direcció de la Biblioteca Popular de Valls va rebre l’ordre 

d’adquirir una bandera espanyola perquè onegés el capdamunt de l’edifici els 
dies festius. 

 
14 de febrer de 1924: Decebut i preocupat pels esdeveniments, el republicà catalanista 

Josep Puig i Pujades va dimitir del càrrec de President del Patronat de la 
Biblioteca Popular de Figueres. Així mateix, va renunciar al seu anhel de posar 
els bustos de Joan Maragall i Pep Ventura a la façana d’aquest equipament. 
(tornà als seus col·laboradors els diners que fins aleshores havia recaptat per 
aquesta fita).  

 
20 de febrer de 1924: El Consell Permanent va aprovar una reducció del pressupost 

destinat a les biblioteques populars. L’objectiu d’Alfons Sala i Argemí era dur a 
terme una política cultural austera.  
 
També per ordre del Consell Permanent, es va encomanar al Baró de Viver 
realitzar un estudi per a suprimir els organismes de la Mancomunitat que fossin 
considerats «inoportuns». 

 
28 de febrer de 1924: El Consell Permanent de la Mancomunitat va presentar al 

Consell de Pedagogia la proposta del conseller Pere Llosas i Badia de dissoldre 
els Patronats de les Biblioteques Populars. 

 
20 de març de 1924: El Consell Permanent de la Mancomunitat aprovà el dictamen 

presentat pel Baró de Viver per a suprimir l’Escola de Funcionaris de 
l’Administració local. El Consell de Pedagogia havia presentat un informe 
desaconsellant aquesta mesura. Alguns diputats com Casimir Sangenís i Àngel 
Trabal (ambdós eren diputats per Lleida amb vincles amb el partit 
tradicionalista) van rebatre la proposta del Baró, però Alfons Sala va defensar 
suprimir totes les organitzacions contràries a les lleis generals de l’Estat. Davant 
aquest fet, Alexandre Galí i Rafael Campalans van dimitir dels seus càrrecs dins 
el Consell de Pedagogia.  

 
9 d’abril de 1924: Darius Rumeu presentà un dictamen a l’Assemblea de la 

Mancomunitat en el qual proposava la supressió del Laboratori de Psicologia 
Experimental i l’acomiadament del seu director Dwelshauvers, la qual cosa 
inicià un escàndol sense precedents. Molts professors donaren suport a 
Dwelshauvers i fins i tot publicaren i signaren un comunicat de protesta. 

 
11 d’abril de 1924: Els Patronats locals de les Biblioteques Populars foren suprimits i 

substituïts, tal com proposà el diputat Pere Llosas, per tal assegurar-se que 
aquests estiguessin compostos únicament per a persones vinculades al règim.  

 
22 d’abril de 1924: Acord del Consell Permanent perquè els autors del comunicat 

contra el Baró de Viver i donant suport a Dwelshauvers presentessin davant la 
secretaria de la Mancomunitat una ratificació de les seves paraules. 
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24 d’abril de 1924: Les bibliotecàries van rebre un ofici del Consell Permanent que 
establia l’obligació d’hissar la bandera espanyola i de tancar la biblioteca els 
dies: 12 d’octubre, dia de la hispanitat; el 2 de maig, en homenatge als màrtirs de 
la guerra d’independència; el 25 de juliol, patró d’Espanya; 8 de desembre, dia 
de la Immaculada Concepció, així com en els aniversaris i sants dels membres 
de la Família Reial. 

 
21 de març de 1924: Es va donar compte al Consell Permanent d’un dictamen sobre 

una proposició d’Eduardo Fonsdeviela per aconseguir que la Mancomunitat 
adquirís els llibres La vida y las Obras de Balmes i Las ideas de Balmes de 
Narcís Roura, així com una conferència que aquest mateix autor va donar a 
l'Ateneu de Madrid, per repartir dits exemplars a les Biblioteques i Societats 
culturals. A més, es proposà concedir un donatiu metàl·lic a Narcís Roura 
perquè pogués editar dues obres més: Balmes y la España moderna i Pereda, su 
vida y sus obras, significació literaria y social. La proposta fou aprovada.  

 
9 de maig de 1924. Els consellers de la Mancomunitat decidiren destituir a tots aquells 

professors que donaren suport a Dwelshauvers i que no es retractaren de les 
seves paraules contra el Baró de Viver. Entre ells hi havia quatre professors de 
l’Escola de Bibliotecàries: Jordi Rubió, Ramon d’Alòs, Carles Riba i Rafael 
Campalans. Rubió va perdre el càrrec de professor però va mantenir el seu 
càrrec de director de la Biblioteca de Catalunya i de la Xarxa de Biblioteques 
Populars.  

  
Aquest mateix dia, a Valls va prendre possessió de la presidència del nou 
patronat de la biblioteca popular: Francesc Blasi i Cucurull. 

 
 
16 de maig de 1924: Dimitiren els vocals del Patronat de la biblioteca d’Olot (Joan 

Masramón, Evelí Barnadas, Marià Jolis i Engracia Masó Agustí) davant la 
suspensió que es féu del president ( Francesc Vayreda) i del secretari (Antoni de 
Bolòs), acusats d’atemptar contra la bandera espanyola, que va aparèixer 
esquinçada. Per aquest fet, Antoni de Bolòs fou detingut.  

 
17 de maig de 1924: El Patronat de la Biblioteca Popular de Sallent fou destituït. 

Aleshores passà a ser presidit per Valentí Sala (que també n’era l’alcalde). 
 
29 de maig de 1924: Arribaren a les biblioteques els rètols de matèries escrits en 

bilingüe.  
 
4 de juny de 1924: El Consell Permanent acceptà les renúncies dels vocals del Patronat 

de la Biblioteca Popular d’Olot, els de la Biblioteca Popular del Vendrell i els de 
la Biblioteca Popular de Canet de Mar. Seguidament, es va nomenar el nou 
patronat de Sallent, encapçalat per Josefina Riera, Lluís Soler Nieve i Valentí 
Morrall i Puig.  
 
Així mateix, s’acordà donar de baixa la subscripció dels periòdics polítics que 
rebien les biblioteques populars. Jordi Rubió fou l’encarregat d’executar aquesta 
decisió. Foren retirats: La Veu de Catalunya, La Publicitat, El Sol, Excelsior i 
Journal de Gèneve. 
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17 de juny de 1924 L’Assemblea Ordinària de la Mancomunitat va atorgar en el 

pressupost econòmic l’any 1924-1925: 189.310 pessetes a l’àrea de cultura.1245 
 
26 de juny de 1924: Autorització de la Direcció de Biblioteques Populars per a realitzar 

una donació de llibres a la Biblioteca Popular de l’Escola Nacional de l’Alforja 
(que acabaria essent una filial de la biblioteca popular de Valls). 

 
-Acord per destinar una suma de diners a la Direcció Tècnica de Biblioteques 
Populars per tal que adquirís exemplars de l’obra de Narcís Roura i Figueras, 
sobre la figura de Jaume Balmes. 

 
15 de juliol de 1924: El Baró de Viver informà el Consell Permanent de la reunió i la 

constitució de la Junta Consultiva de Cultura de la Mancomunitat de Catalunya, 
que fou integrada per la presidència, els diputats Compte de Belloch, el doctor 
Garriga, el doctor Gómez del Campillo, P. Nebot, Ramon Oliveres, i Martínez 
Avellà. Aquesta junta s’havia constituït arran de les dimissions que havien tingut 
lloc tant al Consell de Pedagogia com entre el professorat de les Escoles de la 
Mancomunitat.  

 
1 d’agost de 1924: Fou l’última vegada que les biblioteques van tancar per a 

commemorar l’aniversari de la mort d’Enric Prat de la Riba. L’any 1925 aquesta 
festivitat va ser abolida.  

 
6 d’agost de 1924: El Consell Permanent anul·là la resolució del Consell del 28 de 

març de 1923, que concedia una biblioteca popular a Tiana. Aquest acord es va 
produir amb la conformitat amb l’Ajuntament de Tiana, que demanà que es 
deixés sense efecte el projecte que els havia estat adjudicat en el quart concurs 
de biblioteques que obrí la Mancomunitat de Catalunya. 

 
3 de setembre de 1924: El Baró de Viver deixà el càrrec de conseller de cultura, que 

passà a ostentar Pere Llosas Badia. 
 

Acceptació de la dimissió de Manuel Montoliu pel càrrec de professor de 
literatura catalana a l’Escola Superior de Bibliotecàries. El Consell Permanent 
nomenà per la seva substitució a Juan Martí Manlleu.  

 
9 de setembre de 1924: Jordi Rubió, director de la Biblioteca de Catalunya va fer saber 

al Consell Permanent que li mancaven recursos per a l’adquisició de llibres.  
Ara bé, el Consell en lloc de decidir destinar diners a aquesta partida 

acordà que era més necessari realitzar un bon manteniment dels edificis, per això 
va destinar uns diners a repintar finestres i portes de la Biblioteca Popular d’Olot 
i a reparar les goteres de la teulada de la Biblioteca Popular de Valls.  

 
D’altra banda, en aquesta mateixa reunió s’acordà concedir una subvenció anual 
de 3.000 pessetes als ajuntaments de Catalunya per tal que celebressin la «Festa 
de la Raça» el 12 d’octubre.  

 

                                                           
1245 AGDB Actes de l’Assemblea Ordinària de la Mancomunitat de Catalunya, 17 de juny de 1924.  
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25 de setembre de 1924: Lluís Segalà Estadellà fou nomenat director de l’Escola 
Superior de Bibliotecàries. 

 
2 d’octubre de 1924: Pere Llosas realitzà el discurs inaugural del nou curs de l’Escola 

de Bibliotecàries.  
 
9 d’octubre de 1924: El Consell Permanent va aprovar el pressupost d’obres per la 

reparació de la biblioteca popular d’Olot. 
 
15 d’octubre de 1924: A petició de Jordi Rubió, Pere Llosas va demanar al Consell 

Permanent la provisió de dues places per a cobrir les vacants deixades per les 
bibliotecàries d’Olot i del Vendrell. Seguidament, es va decidir ascendir a 
l’escalafó de directores de biblioteques populars d’Olot i del Vendrell a Pilar 
Herp i a Adela Riera (de forma interina).  

 
A més, s’acordà que les bibliotecàries Maria Roca Rosell, Dolors Hostalrich Fa i 
Maria Rosell Vilà fossin premiades amb un augment de sou, ja que segons 
l’article 34 del Reglament de Biblioteques Populars, aprovat pel Consell 
Permanent en sessió del 15 de juliol de 1920, les bibliotecàries que exercien 
satisfactòriament durant dos anys consecutius el càrrec de directora d’una 
biblioteca entraven en una categoria superior.  

 
També s’acordà designar a Petronil·la Tuca i Alsina pel càrrec de professora del 
curs preparatori de l’Escola de Bibliotecàries.  

 
 Finalment, fou aprovada una certificació per adjudicar la construcció de l’edifici 

destinat a Biblioteca Popular a Vic al contractista José Cumeras Rovira.  
 
22 d’octubre de 1924: Quedà assabentat el Consell Permanent de la comunicació de 

Blanca de Los Ríos expressant en nom de la revista Raza Española el seu 
agraïment per haver adquirit 100 exemplars del número de maig-juny dedicat a 
Catalunya, i per a repartir-los entre els centres de la Xarxa de Biblioteques 
Populars de Catalunya. 

 
25 de novembre de 1924: El Consell Permanent va designar al diputat Pere Llosas per 

inspeccionar les obres constructives de la Biblioteca Popular de Vic.  
 
5 de desembre de 1924: Es celebrà a la Biblioteca Popular de Figueres una conferència 

sobre la «Moralitzación de los espectáculos», a càrrec del reverend P. Calasanz 
Baradat.  

 
10 de desembre de 1924: El Consell Permanent nomenà a Antonio Robert Rodríguez 

membre del jurat que havia de dictaminar qui ocuparia les places vacants de les 
biblioteques populars d’Olot i del Vendrell.  

 
16 de desembre de 1924: El Consell Permanent reconegué els quinquennis de les 

bibliotecàries Mercè Farnés i Mercè Enrich, que passaren a tenir un sou més 
elevat. 
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30 de desembre de 1924: Pere Llosas entregà al Consell Permanent la memòria de la 
Comissió Universitària inspectora de les funcions exercides per l’Institut 
d’Estudis Catalans. 

 
 

1925 
 

8 de gener de 1925: Aprovació definitiva de les obres de construcció d’una biblioteca 
popular a Vic.  

 
Acord del Consell Permanent per a instal·lar una biblioteca a la Casa de la 
Misericòrdia de Lleida  

 
9 d’abril de 1925: Els consellers de la Mancomunitat encarregaren a Joan Moragues 

encapçalar el patronat de la Biblioteca Popular de Figueres.  
 
10 de març de 1925: Acord del Consell Permanent per a adquirir exemplars de La 

educación estética literaria y la enseñanza de la literatura d’Antonio Michavila 
i Vila (inspector de primera ensenyança de Barcelona) per les Biblioteques 
Populars.  

 
20 de març de 1925: Alfons XIII signà el decret llei de l’Estatut Provincial. Això 

suposà l’inici de la liquidació de la Mancomunitat.  
 

El Consell de la Mancomunitat passà a anomenar-se Comissió Gestora Interina 
de Serveis Coordinats i, a partir d’aleshores, s’encarregà de determinar els actius 
i els passius que quedaven per a traspassar-los a cadascuna de les corresponents 
diputacions catalanes. El termini que es fixà per a fer aquesta feina fou el 30 de 
juny de 1925. 

 
22 d’abril de 1925: Alfons Sala i Argemí va dimitir del seu càrrec, ja que no estava 

d’acord amb el que li havien encomanat com a president de la Comissió 
Liquidadora de la Mancomunitat de Catalunya (que finalment acabà presidint, 
Josep Maria Milà i Camps). 

 
23 d’abril de 1925: El Patronat de la Biblioteca Popular de Valls organitzà una 

Exposició d’Iconografia Mariana.  
 
1 de maig de 1925: Jordi Rubió començà a publicar la Revista de Llibres. Va editar-ne 

18 números entre 1925 i 1926. En aquesta revista es publicaven recensions de 
llibres i es donaven informacions de la Biblioteca de Catalunya i de les 
biblioteques populars. 

 
21 de juny de 1925: Francesc Blasi va anul·lar la conferència que Cèsar Martinell havia 

de realitzar a la Biblioteca Popular de Valls. 
 
Al llarg del juliol de 1925: Les autoritats de les diputacions de Barcelona, Lleida, 

Girona i Tarragona van procedir a confiscar les institucions que havia deixat la 
Mancomunitat de Catalunya. Aquest fou el cas de les biblioteques populars, que 
van passar a dependre a partir d’aleshores dels seus respectius Consells 
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Provincials. La Xarxa de Biblioteques va quedar fraccionada. Ara bé, els centres 
continuaren essent filials de la Biblioteca de Catalunya. 

 
1 de juliol de 1925: Els diputats provincials de Tarragona Joan Baptista Vives Anguera 

i Francesc Blasi Cucurull prengueren possessió de la biblioteca popular de Valls 
i del Vendrell en nom de la Diputació de Tarragona.  

 
9 de juliol de 1925: Joan Baptista Vives Anguera fou nomenat president del Patronat de 

la Biblioteca de Valls.  
 
10 de juliol de 1925: La Comissió Provincial de Barcelona va adscriure el servei de 

biblioteques a la Secció de Foment i Instrucció Pública de la Diputació de 
Barcelona, que va passar a dirigir Antoni Robert i Rodríguez. 

 
19 de juliol de 1925: A proposta del diputat Vives Anguera la Comissió Provincial 

Permanent de Tarragona acordà reorganitzar el patronat de la Biblioteca Popular 
de Valls i reformar el reglament d’aquest centre i de la biblioteca del Vendrell en 
referència als dies festius, que passarien a ser exclusivament els marcats pel 
directori (12 d’octubre, 2 de maig, el dia de Sant Jaume, patró d’Espanya i els 
aniversaris i sants dels monarques). 

 
29 de juliol de 1925: La Comissió Provincial de Girona va apropiar-se de les 

biblioteques populars d’Olot i de Figueres.  
  
 El mateix dia Antoni Robert Rodríguez va confiscar personalment la Biblioteca 

Popular de Canet de Mar. 
 
30 de juliol de 1925: Antoni Robert va confiscar la biblioteca de Sallent. 
 
21 de desembre de 1925: La Diputació Provincial de Tarragona obrir un concurs per a 

cobrir les places d’auxiliars de la biblioteca popular de Valls i la del Vendrell. 
Mentre, i de forma interina, a Valls ocupà aquell càrrec Trinitat Pi i Pagès.  

 
 
 
 

1926 
 
24 de març de 1926: El Ple Ordinari del Consell Provincial de Tarragona, sota la 

presidència de Manuel Guasch Monravà, va debatre i aprovar el dictamen del 
ponent de cultura de la Diputació de Tarragona, Joan Baptista Vives i Anguera, 
per a crear una biblioteca popular a Tarragona ciutat.  

 
31 de març de 1926: Mercè Enrich fou nomenada directora del Servei de Biblioteques 

de la Diputació de Tarragona, per a coordinar les biblioteques de Valls i del 
Vendrell.  

 
Trinitat Pi ocupà el lloc d’Enrich com a directora de la Biblioteca Popular de 
Valls. Aquest canvi en la direcció suposà també l’inici de la redacció dels 
dietaris del centre vallenc en castellà.  
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14 d’abril de 1926: La Comissió Provincial Permanent de la Diputació de Barcelona va 

aprovar els comptes presentats per la Direcció del Servei Tècnic de Biblioteques 
Populars: 972,25 pessetes.  

 
22 de juny de 1926: La Comissió Provincial Permanent de la Diputació de Tarragona 

va aprovar l’adquisició de diverses obres de la Fundació Bernat Metge per a la 
biblioteca del Vendrell (import: 90 pessetes).  

 
24 de juny de 1926: La Comissió Provincial Permanent de la Diputació de Girona 

nomenà a Joan Subias Galter inspector dels Serveis culturals i director de la 
Biblioteca Popular de Figueres, amb una retribució de 3.000 pessetes. Quedà 
desestimada la sol·licitud que per aquesta mateixa plaça presentà Joaquim Font 
Fargas, pedagog, polític i periodista vinculat amb el tradicionalisme. 

 
18 d’agost de 1926: L’Ajuntament de Valls féu un donatiu a la biblioteca popular de 

l’obra: La actuación de España en Marruecos.  
 
11 de novembre de 1926: Ulldecona i Alcover van demanar a la Diputació de 

Tarragona que establís una biblioteca popular a les seves poblacions. 
 
 
 

1927 
 

16 de febrer de 1927: La Comissió Provincial Permanent de Girona es donà per 
informada amb satisfacció del rendiment del servei de biblioteques, després 
d’haver rebut les memòries redactades per les bibliotecàries de Figueres i Olot, 
així com per l’informe que els entregà l’inspector de serveis culturals Joan 
Subias.  

Així mateix, la comissió donà permís a Subias per a organitzar diversos 
actes a les biblioteques.  

 
22 de maig de 1927: Conferència a la biblioteca Popular de Valls de Ferran Valls i 

Taberner sobre el segle XIII.  
 
13 de juliol de 1927: Arran de la petició del consistori de Granollers, la Comissió 

Permanent de la Diputació de Barcelona va decidir instal·lar una biblioteca 
popular en aquella ciutat.  

 
15 de juliol de 1927: La Comissió Permanent de Girona acordà comprar llibres per a 

les biblioteques populars d’Olot i Figueres.  
 
29 d’agost de 1927: La Comissió Provincial de Girona nomenà a Justa Batlló 

bibliotecària auxiliar interina de les biblioteques populars de Figueres i d’Olot. 
Així mateix es nomenà a Adela Riera com a directora de la Biblioteca de 
Figueres. I, finalment, es decidí obrir concurs per a cobrir la plaça de directora 
d’Olot, ja que Pilar Herp deixà el seu càrrec per a fer de bibliotecària a 
Granollers.  
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1 de setembre de 1927: La biblioteca popular de Valls estigué tancada tres setmanes 
arran de les obres de consolidació de l’edifici. 

 
2 de setembre de 1927: La Comissió Permanent de la Diputació de Barcelona autoritzà 

a Jordi Rubió a invertir 2.150 pessetes per despeses d’instal·lació de la 
calefacció central a l’edifici on s’havia d’instal·lar la Biblioteca Popular de 
Granollers.  

A més, van acordar adquirir quatre col·leccions de les obres de Rubèn 
Darío amb destí a les biblioteques populars.  

 
8 d’octubre de 1927: Maria Font Clua fou nomenada directora de la biblioteca d’Olot 

de forma interina el mes d’agost de 1927. Cal destacar el fet que Font, estudià 
magisteri i no biblioteconomia.  

 
9 d’octubre de 1927: Es va decidir que per a bastir la biblioteca popular de Granollers 

s’aprofitarien els llibres i el mobiliari que la Mancomunitat de Catalunya havia 
comprat per destinar a la biblioteca de Vic (la inauguració de la qual fou 
posposada). 

 
22 d’octubre de 1927: Amb motiu de la visita del Rei Alfons XIII, Esteve Cardelús, 

vicepresident de la Diputació de Girona, proposà instal·lar un sistema de reg al 
jardí de la biblioteca popular d’Olot; construir dos portals de ferro forjat i una 
nova tanca metàl·lica pel jardí del centre; i efectuar algunes reparacions a 
l’interior de l’edifici.  

Així mateix, la Comissió Provincial decidí batejar la biblioteca popular 
amb el nom del monarca. El centre passà a anomenar-se: Biblioteca Alfons XIII. 

 
12 de novembre de 1927: Es van iniciar els treballs de reparació, la construcció de la 

tanca del jardí i el portal de ferro de la biblioteca popular d’Olot. 
 
 

1928 
 
10 de gener de 1928: Les biblioteques de la Diputació de Tarragona van rebre un 

timbre de goma amb l’escut d’aquesta institució per tal de signar la seva 
documentació.  

 
18 de gener de 1928: Mercè Enrich realitzà una visita a les biblioteques de Valls i del 

Vendrell per a valorar el seu estat.  
 
26 d’octubre de 1928: A la Diputació de Barcelona es llegiren les conclusions a les 

quals arribà Jordi Rubió sobre la celebració de la Festa del Llibre a les 
biblioteques populars.  

 
4 d’abril de 1928: La Comissió Provincial de Barcelona obrí un concurs per a cobrir la 

plaça d’auxiliar de la biblioteca de Sallent.  
 
30 de juny de 1928: Ingressà a la Biblioteca Popular de Valls el llibre La Unión 

Patriótica: Homenaje al Excmo Sr. Marqués de Estella.  
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7 de juny de 1928: La Diputació de Tarragona acceptà la donació dels exemplars de 
cadascuna de les obres del bisbe d’aquella demarcació, per a bastir les 
biblioteques populars de Valls, el Vendrell i Tarragona.  

 
15 de juny de 1928: Josep Puig i Pujades i altres antics membres del patronat de la 

biblioteca popular de Figueres en època democràtica crearen l’associació 
cultural Atenea. El primer acte que van organitzar a la biblioteca, el dia 15 de 
juny de 1928, foren unes conferències dedicades al centenari de Goya.  

 
14 de novembre de 1928: Segons els acords de la Comissió Provincial Permanent de 

Barcelona, es va autoritzar a Jordi Rubió a celebrar un cicle d’actes culturals a 
realitzar durant els mesos de novembre i desembre a les biblioteques que estaven 
sota el seu servei tècnic.  

 
6 de desembre de 1928: Inspecció de Mercè Enrich, en nom del Servei de Biblioteques 

la Diputació de Tarragona, als centres de Valls i del Vendrell.  
 
11 de desembre de 1928: La Diputació de Tarragona aprovà el dictamen que proposava 

el trasllat de la biblioteca popular de Tarragona a un local més cèntric de la 
ciutat.  

 
 

 
1929 

 
 
21 de febrer de 1929: Inauguració de la Biblioteca Popular de Manresa a la Planta 

Baixa de l’Institut de Segona Ensenyança de la ciutat. 
 
9 de maig de 1929. La Comissió Permanent de Barcelona va treure a concurs una plaça 

d’auxiliar per a la biblioteca popular de Canet de Mar. 
 
setembre de 1929: La Comissió Provincial Permanent de Tarragona acordà obrir 

oposicions a les places auxiliars de les Biblioteques Populars de Valls, Vendrell i 
Ulldecona. Es va establir que tindrien caràcter preferent les candidates que 
haguessin fet els estudis a l’Escola Superior de la Dona de la Diputació de 
Barcelona o la llicenciatura de Filosofia i Lletres. En cas de no concórrer 
personal suficient, també serien admeses les candidates que posseïssin el títol de 
batxiller o el de mestra.  

 
El tribunal per elegir les candidates fou integrat pels diputats Joan B. Vives 
Anguera i Josep Maria Serrano; el director de la biblioteca provincial; la 
directora de la biblioteca del Vendrell, Pilar Belmonte; i la directora de la secció 
de cultura de la diputació de Tarragona, Mercè Enrich.  

 
15 de novembre de 1929: Maria Balanyà i Melià Casanoves foren enviades des de 

Tarragona a Ulldecona per a fer la funció de directora i auxiliar de la futura 
biblioteca popular que s’obriria en aquesta població. 

 
 



527 
 

1930 
 
29 de gener de 1930: Dimissió del general Primo de Rivera, que fou substituït pel 

general Dámaso Berenguer.  
 
15 de febrer de 1930: Els regionalistes tornaren a tenir majoria a la Diputació de 

Barcelona. Aleshores fou nomenat president d’aquesta institució Joan Maluquer 
Viladot 

 
23 de març de 1930: Foren readmesos tots els professors i funcionaris acomiadats arran 

del cas Dwelshauvers.  
 
8 d’abril de 1930. Alexandre Galí fou nomenat de forma interina director de la Escuela 

Superior de la Mujer, on es formaven les bibliotecàries.  
 
10 de juny de 1930: Es va restablir l’oficialitat de la llengua, la bandera i les festivitats 

catalanes. 
 
14 d’abril de 1931: Proclamació de la II República. 
 
26 d’octubre de 1931: A proposta del Consell de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, el seu Consell de Govern decidí que totes les Biblioteques Populars 
funcionessin sota la direcció del Servei de Biblioteques de la Generalitat. 
Aleshores es va recuperar la unitat del sistema i el funcionament de xarxa que 
havia establert la Mancomunitat de Catalunya. 
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II. BIOGRAFIES DELS PRINCIPALS REPRESSORS CULTURALS DE 

LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA. 

 

 

Darius Rumeu Freixa. Baró de Viver i Gran d’Espanya. 

 (Barcelona, 23 d’octubre de 1886 ‒ Barcelona, 30 de gener de 1970).1246 

 

Fill de Darius Rumeu Torrens, primer Baró de Viver, i Dolors Freixa i Peyra. 

Era el més gran de sis germans: Maria, Josep, Dolors, Rosari i Antoni. Va contraure 

matrimoni amb Consol Viura Benet i va tenir tres fills: Maria de la Consolació, Maria 

dels Dolors i Darius (que es féu escolapi).  

Estudià dret mercantil a la Universitat de Barcelona. Era propietari de terres a 

Argentona, així com al nucli antic i al barri de la Salut de Sant Martí de Provençals. Fou 

financer en els sectors dels materials de construcció, la banca, el transport urbà i 

accionista de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, els ferrocarrils de Catalunya i 

de Sarrià, La Immobiliària Colonial, Cementos i Cales Freixa, Compañía Eléctrica de 

Petróleos, Banco Vitalicio, i altres empreses menys rellevants. Fou soci de l’Ateneu 

Barcelonès i vocal de la Societat Econòmica d’Amics del País (1895).1247  

En l’àmbit polític estigué vinculat al partit monàrquic liberal. Destacà per ésser 

un dels fundadors de la U.M.N, l’any 1919. Sota aquestes sigles fou elegit regidor de 

l’Ajuntament de Barcelona pel sisè districte, l’any 1920. El gener de 1924 fou escollit 

per Alfons Sala i Argemí conseller de cultura de la Mancomunitat de Catalunya. 

Finalment, el setembre de 1924 fou nomenat per reial ordre alcalde de Barcelona, càrrec 

que ocupà fins a l’any 1930.  

 Pel que fa a la seva tasca com a conseller de cultura de la Mancomunitat cal 

destacar que va dur a terme una àrdua campanya de desmantellament i desnaturalització 

de les institucions creades en l’etapa anterior. I és que, el 20 de febrer de 1924 el 

Consell Permanent de la Mancomunitat li va encarregar realitzar un estudi per a liquidar 

                                                           
1246 Vegeu la seva necrològica a l’hemeroteca de la Vanguardia: «Don Dario Romeu Freixa», La 
Vanguardia, núm. 32.241 (31 de gener de 1970), p. 27 
1247 Cèlia CAÑELLAS i Rosa TORÁN, Els governs de la ciutat de Barcelona…, p. 193 
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els organismes que considerés inoportuns o poc rendibles. Per això, posteriorment, Pere 

Coromines l’anomenà: «El factorum de la Mancomunitat Botiflera».1248  

Entre febrer i març de 1924 el Baró de Viver va fer diverses visites a l’Escola 

Industrial i als organismes que depenien de l’I.E.C i, posteriorment, va presentar 

informes i dictàmens per a suprimir l’Escola de Funcionaris (cosa que aconseguí fer 

efectiva el 20 de març de 1924) i el Laboratori de Psicologia experimental (que 

desmantellà definitivament el 24 d’abril de 1924). 

 A més, va posar en dubte al director d’aquest darrer centre, el prestigiós 

professor belga Georges Dwelshauvers, que fou acomiadat. Aquest fet va produir un 

gran escàndol entre els intel·lectuals catalans, que donaren suport a Dwelshauvers a 

través d’un comunicat. Davant aquesta acció de protesta Darius Romeu no es va 

arronsar i l’1 de maig de 1924 va acordar, juntament amb el Consell Permanent de la 

Mancomunitat, destituir a tots els professors que van solidaritzar-se amb Dwelshauvers, 

entre ells Jordi Rubió, Rafael Campalans, Carles Riba i Ramon d’Alòs, professors de 

l’Escola de Bibliotecàries.1249  

Paral·lelament a aquest afer, el Baró de Viver presentà un informe sobre l’I.E.C. 

al Consell Permanent de la Mancomunitat, en el qual posà en dubte la seva eficàcia i la 

seva transparència amb relació als pressupostos, al personal i al funcionament. Per això, 

el Consell va acordar no donar cap més subvenció de la Mancomunitat a l’Institut.  

Pel que fa a la seva política en relació a la Xarxa de Biblioteques, va reduir 

moltíssim el pressupost destinat a comprar llibres i no va fer absolutament res per a 

dinamitzar els centres. El Baró es va limitar tan sols a complir amb el que 

administrativament li pertocava, pagar els sous de les bibliotecàries i fer el manteniment 

dels edificis. A més, va censurar l’entrada de la premsa política a les sales de lectura; va 

estar d’acord amb la proposta de Pere Llosas de destituir els Patronats de les 

Biblioteques Populars, que a partir d’aleshores foren integrats tan sols per a persones a 

fins al règim; i va fomentar els símbols i la llengua castellana sempre que en va tenir 

ocasió. 

El setembre de 1924 fou elegit alcalde de la ciutat de Barcelona. Aleshores, va 

renunciar al seu càrrec de conseller de cultura, que passà a ocupar Pere Llosas. Durant 

la seva alcaldia Rumeu va realitzar la prolongació de l’Avinguda Diagonal fins a 
                                                           
1248 Pere Coromines, Els anys de joventut i el procés de Montjuïc, Barcelona: Curial, 1974, p. 407. Citat a: 
Joan Julià i Muné, Pere Barnils: L’home, el lingüista i el mestre (1882-1933), Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2000, p. 81 
1249 Josep M. Roig i Rosich, La Dictadura de…, pp.120-125. 
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Esplugues de Llobregat, va iniciar la urbanització de la zona Franca de Barcelona, i es 

va encarregar dels preparatius de l’Exposició Internacional de 1929, entre altres 

accions.1250 Fou aleshores, el 16 de desembre de 1929, quan Alfons XIII li va concedir 

el títol de Gran d’Espanya.  

El 6 d’abril de 1933 fou un dels impulsors de la constitució del partit Derecha de 

Cataluña, adherit a Renovación Española. Amb els seus companys de partit va conspirar 

contra la II República. En esclatar la guerra civil va encapçalar el moviment civil en 

suport als militars sollevats el 1936 (juntament amb Eduard Aunós va signar el manifest 

del Bloque Nacional publicat el 16 de febrer de 1936).1251  

Després de la guerra civil va ocupar nombrosos càrrecs econòmics (entre ells el 

de president del Banco Hispano Colonial, l’any 1944). En aquesta època se’l considerà 

líder dels monàrquics liberals catalans, i com a tal fou molt homenatjat. Morí el 30 de 

gener de 1970 a Barcelona. Els seus títols nobiliaris van ser heretats per la seva filla 

Maria de la Consolació Rumeu i Viura, fins que morí l’any 2011, aleshores passaren a 

la seva germana, Maria Dolors, i finalment al fill d’aquesta: Darius Olaortúa Rumeu. 

Pere Llosas Badia 

(Olot, 12 de maig de 1870 ‒ Olot, 28 de novembre de 1955) 

 

Fill de Joan Llosas Tenas i Rosa Badia Trull, va casar-se amb Anna Serrat-Calvó 

i va tenir sis fills: Rosa, Joan, Nonito, Maria del Tura, Miquel i Martirià. Es llicencià en 

Filosofia i Lletres l’any 1890. Fou soci del Cercle Tradicionalista d’Olot, on va 

començar la seva carrera política com a regidor de l’Ajuntament d’Olot (1897‒1901).  

Posteriorment, fou elegit diputat provincial pel districte Olot‒Puigcerdà (1903‒

1907), fins que es va presentar a diputat a Corts també per Olot. Fou elegit diputat a 

corts per primer cop l’any 1907. Renovà el seu escó el 1914 i el 1916. El 1921, es va 

allunyar en certa mesura del carlisme i això li va permetre ésser investit governador 

civil de les Illes Balears fins a l’octubre de 1922, que presentà la seva dimissió. Aquell 

mateix any va rebre el càrrec de senador vitalici.1252 

El 20 de gener de 1924 fou nomenat president de la Diputació de Girona. Aquest 

càrrec comportà que també fos membre del Consell Permanent de la Mancomunitat de 
                                                           
1250 Margarida Colomer i Rovira, «El Baró de Viver», Butlletí del Centre d’estudis Argentonins, 42 
(2010), pp. 2385-3689. 
1251 Josep Arqué i Carré, Derecha de Cataluña: monàrquics alfonsins contra la segona república i la 
Catalunya autònoma (1931-1936), Tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 2014.  
1252 Núria Moret i Llosas, «El llegat documental de Pere Llosas i Badia», Annals del patronat d’Estudis 
Històrics d’Olot i Comarca»,12, 1994, pp. 51-66.  



532 
 

Catalunya. El 30 de gener de 1924 se li va assignar el càrrec de Conseller de 

Ferrocarrils i Obres Hidràuliques. El 3 d’abril de 1924 fou nomenat vocal del Consell de 

Pedagogia, i el 3 de setembre deixà la conselleria que havia ocupat fins aleshores per 

passar a ocupar la de cultura, en substitució del Baró de Viver.  

En relació a les biblioteques populars fou ell qui presentà el dictamen per tal de 

dissoldre els càrrecs dels patronats locals de tots els centres, per a substituir-los per 

personal afí al règim. A més, també fou ell qui demanà que s’adquirís una bandera 

espanyola per fer onejar al capdamunt de la biblioteca d’Olot i qui s’encarregà de 

proporcionar-la. 

El setembre de 1924 fou nomenat per substituir al Baró de Viver com a conseller 

de cultura de la Mancomunitat de Catalunya. Llosas va dur a terme una política 

continuista, tot i que ell fou més generós econòmicament; aprovà un augment de sou per 

les bibliotecàries, va tirar endavant els tràmits que faltaven per acabar de construir la 

biblioteca popular de Vic, i també va comprar més obres per a la biblioteca popular de 

Valls. 

El 15 d’abril de 1925 presentà la seva dimissió com a conseller de la 

Mancomunitat. El 5 de maig de 1925 abandonà també la presidència de la Diputació de 

Girona (que va ocupar Frederic Bassols), ja que no estava d’acord amb els Plans de 

Miguel Primo de Rivera de dissoldre la Mancomunitat. Tot i això, Llosas fou premiat 

per la seva tasca amb un càrrec de governador civil a La Corunya. 

Al llarg de la seva vida va escriure diverses obres entre les quals cal destacar: El 

verdader concepte de la Democràcia Cristiana (1902); Concepte filosòfic social de la 

Tradició (1903), La Ley del «Candado», (1911) i Jaume I el Conquistador (1929).  

Després de la Guerra Civil i fins a la seva mort, el 28 de novembre de 1955, va 

viure a Olot allunyat de tota activitat política.  

 

 

Antonio Robert Rodríguez. 

 (Barcelona, 1878 ‒ Barcelona, 8 de setembre de 1951).  

 

Enginyer i polític. Es va casar amb Mercedes Mestres i va tenir set fills: 

Antonio, José Maria, Francisco, Lorenzo, Mercedes, Magín i Manuel.1253 

                                                           
1253 «Necrológicas», La Vanguardia, núm. 26.518 (09/09/1951), p. 14. 
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El 1905 va obtenir el títol d’enginyer electricista. Fou professor de matemàtiques 

a la secció d’electricitat de l’Escola Elemental del Treball, des de 1918 fins al 4 de juny 

de 1924, quan fou nomenat director d’aquest mateix centre. Robert substituí a Rafael 

Campalans, que havia estat cessat, per acord del Consell Permanent de la Mancomunitat 

el 13 de maig. La seva tasca es basà en dur a terme un reajustament de la plantilla i 

concentrar alumnes i assignatures per tal de reduir el pressupost de la institució.1254 

 En l’àmbit polític es presentà per la U.M.N. a les eleccions municipals de l’any 

1922 per al sisè districte de Barcelona. La seva presentació oficial com a futur càrrec 

electe la féu el Baró de Viver al Cercle d’Acció Monàrquica de Barcelona, no obstant 

això, no resultà elegit.1255 

El 30 de gener de 1924 fou nomenat diputat provincial de la Mancomunitat de 

Catalunya. Dissolta la Mancomunitat, es va afiliar a la Unió Patriòtica. L’11 d’agost de 

1925 fou nomenat diputat d’Instrucció Pública i Belles Arts de la Diputació de 

Barcelona.  

En aquesta etapa, fou vicepresident del Patronat de la Biblioteca de Catalunya. 

Així mateix, cal destacar que fou un dels impulsors de la fundació de la Biblioteca 

Popular de Granollers i que, per això, el 15 de juny de 1928 es va posar el seu nom al 

carrer on es va establir aquest equipament.  

Es va jubilar el 27 de gener de 1948 del seu càrrec de catedràtic a l’Escola 

d’Enginyers Industrials de Barcelona. Va morir als 73 anys, el 8 de setembre de 1951, 

en l’apartat de necrològiques del periòdic La Vanguardia el van definir com a «gran 

español que consagró todos sus esfuerzos al mejor servicio de la Patria».1256  

 

 

Joan Baptista Vives Anguera  

(Valls 18?? – Valls, 19 d’abril de 1952) 

 

Es casà amb Dolors Ferrater i Pellietier amb qui va tenir diversos fills: Josefina, 

Maria Dolors, Joan, Francesc, Ramon i Jordi (aquest darrer morí de petit).1257 Era nebot 

                                                           
1254 Ramon Alberdi, «Política i ensenyament a Barcelona. L’Escola del Treball (1913-1930), Recerques, 
(1983), p. 106.  
1255 «Notas», La Vanguardia, núm. 18.119 (01/02/1922), p. 4.  
1256 La Vanguardia, (8 de setembre de 1951).  
1257 Dolors Ferratés va morir el 31 de maig de 1927. Font: Tarde, núm 96 (31 de maig de 1927), p. 8. 
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del Baró d’Ortafà, Ferran Miró, i cosí de Tomàs Avellà, cap dels tradicionalistes 

vallencs a inicis de segle XX. 

Joan B. Vives estudià dret a la Universitat de Barcelona. En acabar la carrera 

obrí un despatx d’advocat a Valls; durant un breu període de temps ocupà el càrrec de 

jutge municipal en aquesta mateixa ciutat.1258  

L’any 1909 fou nomenat president de la Creu Roja de Valls. Entre 1909 i 1929 

fou secretari general de la Cambra Agrícola. Paral·lelament, fou redactor i director del 

setmanari La Veritat (1907-1916). A més a més fou un gran aficionat a l’arqueologia, 

realitzà investigacions sobre la Via Romana que va de Tarragona a Lleida. 

En l’àmbit polític, no ocupà càrrecs de responsabilitat fins al 30 de gener de 

1924, quan fou nomenat diputat provincial per Valls. Més endavant, el juliol de 1925, 

quan fou suprimida la Mancomunitat de Catalunya, fou imposat com a Ponent de 

Cultura de la Diputació de Tarragona. Des d’aquest càrrec s’ocupà de confiscar les 

biblioteques de Valls i del Vendrell i s’imposà, el 9 de juliol de 1925, com a president 

del patronat local de la biblioteca de Valls.  

Altrament, participà en la comissió encarregada de formular els projectes 

d’ordenances i reglaments per a la comunitat de regants del pantà del Francolí.1259 

El 24 de març de 1926, va impulsar un dictamen per tal de crear una nova 

biblioteca popular a Tarragona ciutat; i va incentivar la creació d’una central de 

biblioteques per tal de coordinar les biblioteques de Valls, el Vendrell, Tarragona i, 

posteriorment, la d’Ulldecona (inaugurada l’any 1929). 

 Amb l’adveniment de la Segona República s’apartà de la primera línia política 

de Tarragona i tornà a Valls, on es tornà a implicar amb la vida associativa de la ciutat, 

l’any 1949 fou un dels organitzadors de les Festes de la Candela. Va morir el 19 d’abril 

de 1952 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1258 La Vanguardia, núm. 15.782 (24 d’octubre de 1916), p. 5 
1259 Diario de Tarragona, núm. 1.517 (18 de juliol de 1925), p. 1. 
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III. DISCURSOS POLÍTICS REALITZATS ENTORN DE LES 

BIBLIOTEQUES POPULARS 

 

 

. Discurs d’Evelí Barnadas, alcalde d’Olot del partit conservador, el dia de la 

inauguració de la biblioteca popular. 

  

És en nom de la gran família olotina, que us regracio la Biblioteca que hem 

instaurat a casa nostra. És la veu de l’agraïment més pregon que us parla en mi. 

Tot el poble us va demanar la creació d’aquesta Biblioteca, i vosaltres la 

concedireu no per raons polítiques, sinó perquè sabíeu bé on sembràveu aquesta 

llavor, essent com sou els representants d’aquell seny català, la primera guspira 

de renaixement del qual fou aquell gran patrici que es deia Enric Prat de la Riba. 

L’obra que vàreu fer en concedir-nos la Biblioteca fou obra normal i simple, tal 

com plavien al mestre. Fou simplement donar una Biblioteca al Poble que la 

necessitava. Potser si en èpoques passades s’hagués demanat la mateixa cosa del 

govern de Madrid, potser la fi de l’expedient inacabable s’haguera aconseguit un 

edifici que mai haguérem pogut considerar nostre. Avui en canvi, la 

Mancomunitat de Catalunya el fa talment com nosaltres el podríem desitjar. Jo 

vull expressar-vos per això el meu agraïment i l’agraïment de tot un poble. I a 

canvi d’això us vull oferir la prometença que el poble sabrà fer-se digne de 

l’honor que li feu. Aquesta Biblioteca és el primer edifici de la nostra ciutat 

jardí. I això és indici que l’obra total de la futura ciutat d’Olot tindrà la mateixa 

ombra de cultura. [sic] 

 

Font: ¨La Festa de Diumenge», La Comarca, núm 290 (28 de setembre de 1918), p. 

381.  

 

 

. Discurs d’Eugeni d’Ors a l’acte inaugural de la Biblioteca Popular d’Olot.  

 

Per haver estat la primera Biblioteca concedida per la Mancomunitat de 

Catalunya per raó de l’ideal que la sol·licità, per la importància de la localitat, he 

considerat sempre la Biblioteca Príncep, i l’acte com el començament simbòlic de 
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nova empresa. Em crec en aquest moment amb el dret a relatar l’obra feta de 

cultura. Una generació puja que troba ja els elements indispensables de formació: 

escoles, llibres..., No fa gaire temps, però que la generació nostra va obrir els ulls 

trobant-se en moments difícils i era en va que famejava en cerca de llibres, car a les 

nostres veus que clamaven per això, trobàvem indiferències. (Grans aplaudiments) 

 Ha canviat el temps. No podran els homes de la generació actual fer-se al 

càrrec del nostre treball fet en un desert espiritual al qual nosaltres amb el nostre 

esforç hem portat canalització. Quan el desert sigui jardí, potser algú pensi el 

sacrifici que han produït aquestes obres, en les quals hem deixat la saba generosa de 

la nostra joventut. (Gran ovació) Aquests esforços porten fruits lleugers en 

aparences. Dintre de breus moments veureu la Biblioteca on trobareu coses 

senzilles, potser frèvoles, però en el fons hi veureu el foc de les grans enveges que 

ens consumien de veure les altres joventuts tan ben dotades i que ens han servit 

d’esperó pel nostre treball. En el fons de la Biblioteca, com us deia, hi haurà 

l’angoixa, però en el cim oneja gloriosa la bandera. Els llibres que els nostres fills 

trobaran estaran coronats per l’ideal nou que la bandera simbolitza. La Biblioteca 

representarà un exèrcit que necessita el seu tecnicisme, també, però la seva bandera 

(Aplaudiments). Els llibres són tronc i necessiten flama que els arbori. Aquí serà 

representada per la bandera si el dia de demà es fes tasca frèvola maleiríem la 

Biblioteca i el moment que l’havíem oberta. Ens estimem la Biblioteca. Però més 

encara que ella l’ideal que la corona. Volem que es pugui considerar encara com a 

cripta el que avui considerem un cim (Grans aplaudiments) Fi. [sic] 

 

Font: «La festa de diumenge», La Comarca, núm. 290 (28 de setembre de 1918), p. 381.  

 

 

. Discurs de Josep Puig i Cadafalch destacant la importància d’establir nous 

serveis públics, Palau de la Música, 15 de desembre de 1920. 

 

Anem a tractar de l’endarreriment històric dels serveis públics a Catalunya i dels 

esforços que realitza la Mancomunitat per a subsanar aquesta mancança. Aprofitant una 

invitació del meu amic Cambó, hem vingut a aquest moment d’atenció de l’opinió 

pública, únicament a plantejar l’obra realitzada per la Mancomunitat, que és el punt 

d’atac dels enemics de Catalunya.  
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L’endarreriment en els serveis públics és causa del nostre malestar econòmic i 

de les crisis actuals, passades i esdevenidores, perquè no cal pensar en una indústria o 

un comerç pròspers si no hi ha vies de comunicacions, si no hi ha terra conreada, si no 

hi ha homes tècnics, agències consulars, museus comercials, sense trametre missions 

d’estudi. Els esforços individuals no poden contrarestar la manca de serveis públics.  

El nostre país pateix el mateix mal que els països devastats per la guerra: tenim 

llocs erms, manquen carreteres, ferrocarrils i ens manca utillatge de treball. L’Estat no 

ha fet una acció patent en cultura general del país, com jo vaig indicar en inaugurar la 

Biblioteca del Vendrell. Fent comparacions, esmentava que a Espanya no tenim aquella 

carretera que a França segueix paral·lelament la serralada pirinenca, ni tampoc les 

costes, ni els grans rius. El mateix es pot dir dels ferrocarrils, dels quals ens manca 

xarxa orgànica: comparava els quilometres de ferrocarrils de Catalunya amb els de 

Bèlgica, Holanda i Suïssa per a deduir-ne la nostra inferioritat.  

(...) 

La nostra generació anterior, a la qual no hem pas de deixar d’alabar haver creat la gran 

indústria catalana. Aquesta generació, si bé va crear en la nostra terra una indústria 

floreixen, no va pensar en la creació de l’utillatge públic que l’havia de sostenir i fer-la 

progressar al compàs dels altres pobles avançats. S’acontentaren amb demanar a Madrid 

un aranzel protector, però no exigirien d’aquells governants la fundació d’escoles 

tècniques, biblioteques i museus. Aquesta acció és la que ara ens veiem obligat a 

realitzar i és la que ens estan portant a terme els nostres amics als Ajuntaments, 

Diputacions i Mancomunitat de Catalunya.  

 (...) 

Concretant: Nosaltres volem acabar totes les carreteres i camins de Catalunya 

perquè sigui possible que arribi el carro als 300 pobles on encara no hi arriba, volem 

acabar la xarxa de telèfons, i fer la de ferrocarrils secundaris, volem repoblar els erms 

de les nostres muntanyes, volem crear la Universitat Catalana i la Universitat del Mar, 

volem sondar el subsòl per a conèixer la nostra riquesa, fer el seminari del comerç 

mundial, i les escoles de comerç i les biblioteques que manquen i l’escola de zootècnia i 

la clínica d’estudi de malalties nervioses i els hospitals: volem ensenyament ambulant i 

per correspondència; també volem fer l’institut de política social.  

A l’obra realitzada hi hem portat tot el nostre esforç. Hem creat la secció 

d’estudis jurídics, la comissió d’estudi de boscos, la de Sanitat, l’Institut d’Estudis 

Catalans. Hem format els homes que han de treballar en tantes i tantes obres. Potser ens 
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hem format nosaltres mateixos i hem aconseguit en les nostres assemblees, homes de 

totes les tendències i pertanyents a tots els partits polítics, votin aquesta tasca nostra 

amb una unanimitat que ja voldria la majoria que pensa obtenir el senyor Dato. I que 

aquesta unanimitat de les Assemblees és també en els Consells que celebren els 

consellers.  

Però cal pensar que la Mancomunitat troba una fita en la seva obra, i és la que es 

troba en l’actuació de les Diputacions. Una firma d’un ministra costa més d’obtenir, un 

intrigant pot deturar-la moltes vegades, la roda de l’administració és pesadíssima i la 

nostra força econòmica no està pas en relació amb les nostres aspiracions. Cal 

preguntar-se què faria Catalunya si fos mestressa de la seva hisenda. En aquet cas, 

pagant el que pertoqués a l’Estat Federal, encara ens quedaria un pressupost com el de 

Bèlgica i aleshores podríem pensar en construir el nostre programa, podríem pensar en 

l’explotació de les sals potàssiques, en la creació de ferrocarrils, en l’ensenyament 

tècnic, en portar l’ensenyança als més apartats indrets de la terra. La nostra altura 

intel·lectual pujaria com en els grans països i les lluites socials no serien crues, com ho 

són ara, perquè la solució autonomista les amorosiria. 

 I jo pregunto als homes d’Espanya si prefereixen un poble ple d’inquietuds, que 

ambiciona el que no volen donar-li, o un poble ric, sense asprors i que dolçament va 

treballant, fent-se gran i pròsper. Quin mal els faria un poble així? Quin mal faria a 

ningú?.»  

 

Font: «La conferència d’En Puig i Cadafalch. Una tasca de civilització per realitzar», La 

Veu de Catalunya, núm. 7.722 (16 de desembre de1920), p. 5.  
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. Discurs del republicà catalanista Pere Lloret Ordeix sobre l’obra de la 

Mancomunitat de Catalunya.1260 Teatre Principal de Tarragona, 3 de maig de 

1922.  

 

(...) La nostra diputació per carreteres no despesava ni un cèntim (...) La 

Mancomunitat per les nostres comarques ha despesat, d’aleshores ençà: any 1915, 

93.000 pessetes; el 16, 242.000; el 17, 144.143; el 18, 150.000; i el 19, 160.000, o sigui 

més de 750.000 pessetes en cinc anys. I amb les obres noves parlem de més d’un milió. 

I parlem de cultural general catalana. Abans què? Doncs ara tenim la Universitat 

Industrial, Escola Superior d’Agricultura, Institut d’Estudis Catalans, Lleida, Reus, 

Tarragona tenen assenyalades quantitats importantíssimes per llurs Escoles de Comerç. 

Tarragona si ja no té escola no és per manca de les 40.000 pessetes que la 

Mancomunitat hi aporta, sinó perquè l’Ajuntament que n’ha d’aportar 30.000 mai troba 

l’hora. I Valls i Vendrell ja tenen llurs biblioteques i mireu arreu que trobareu obra 

cultural de la Mancomunitat. (...) Com s’ha aconseguit aquest resultat? Per miracle de la 

llei? No, sinó administrant bé i honradament, i esborrant les divisions tant oficials com 

artificials que esquarteraven el nostre territori, fent una sola de Catalunya.  

Abans clamàvem contra la Barcelona centralista, doncs hem d’ésser francs, no 

sabíem el que ens dèiem. (Aplaudiments). Ço que passa és cosa fatal, naturalíssima: 

com el corrent dels rius sempre va cap a Mar, així les valors, les riqueses dels pobles 

van sempre cap a la gran ciutat. També com el mar després fa núvols que escampen 

aigua per a refrescar i fertilitzar la terra, la gran ciutat irradia amb les seves iniciatives, 

amb les seves obres culturals, amb les seves institucions, en fi, noves possibilitats d’una 

superització de les nostres riqueses materials i morals. Barcelona és el germà ric dels 

altres pobles de Catalunya, i com a tal ens té i el tenim.  

 

Font: «A Tarragona. Conferència dels consellers Pere Lloret i Anselm Guasch al Teatre 

principal de Tarragona», La Veu de Catalunya, 8147 (3 de maig de 1922), p.5.  

                                                           
1260 Pere Lloret i Ordeix (Tarragona 1877- Barcelona 1967) advocat i polític de la U.F.N.R i, 
posteriorment, d’Acció Catalana i Acció Catalana Republicana. Va ser diputat provincial pel districte de 
Falset-Gandesa l’any 1913. Entre 1917 i 1919 fou president de la Diputació de Tarragona. I entre 1921 i 
1923 va ser membre del Consell Permanent de la Mancomunitat. Més endavant fou alcalde de Tarragona 
per E.R.C (1931-1934) i diputat al Parlament de Catalunya (1932-1939). (altra info: Es resistí a 
col·laborar amb la Dictadura de Primo de Rivera i així ho feu constar en una carta dirigida a Josep Puig i 
Cadafalch.  
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. Discurs bilingüe de Pere Llosas llegit en l’acte d’Inauguració del Curs 1924-1925 

de l’Escola de Bibliotecàries, 3 d’octubre de 1924.  

 

Señores profesores y alumnas de la Escuela de Bibliotecarias: 

 

He creído que en este importante centro de cultura- el que más satisface y halaga 

mis aficiones- entre las varias enseñanzas de la mancomunidad -debía levantar mi débil 

voz para dirigir un efusivo saludo a todos los profesores y alumnos que, con sus 

enseñanzas, los primeros, y su aprovechamiento los segundos, honran la labor cultural 

de la primera institución catalana que tanta gloria puede proporcionar a nuestro pueblo. 

 Faltaría, sin embargo, a la sinceridad sino proclamase el especial cariño que a mi 

personalmente me merece esta escuela de humanidades que se llama Escuela Superior 

de Bibliotecarias, tan perfectamente adaptada para la formación integra del espíritu y 

corazón femeninos, como para preparar a la mujer para la conquista de nobles destinos a 

los que, de otra manera, podría difícilmente aspirar.  

 La Escuela Superior de Bibliotecarias a pesar de su carácter de especialización, 

viene a ser la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad venerable, que tantos sabios ha 

producido, tan modestos como profundos, muchos de los cuales han pasado pobremente 

por el mundo, sin haber siquiera alcanzado la gloria de que sus respetables nombres 

transpusiesen los umbrales de los cenáculos de los eruditos. A la memoria de tantos y 

tantos que sería largo nombrar, algunos maestros míos, envió desde este lugar el 

testimonio de mi admiración y de mi más señalado respeto.  

 Por la Escuela Superior de Bibliotecarias y mediante un bien combinado plan, tal 

vez susceptible de mejora, giran a vuestra vista, mis amadas alumnas, las civilizaciones 

orientales y clásicas, las medievales y modernas, ilustradas todas por sus héroes y sus 

sabios, como asimismo por sus monumentos legislativos, artísticos y literarios. Estos 

vienen a ser como la estela que ha dejado la humanidad al través de las vicisitudes y de 

las épocas que ha recorrido, guiada por el dedo de Dios, que si es cierto, como afirma 

Fenelón, que guía al hombre, con mayor motivo conduce a los pueblos, ora 

«engrandecidos y magnificados por la justicia, ora envilecidos y arruinados por el 

pueblo. 

 Es indudable que la visión ordenada y metódica de tan inmenso panorama a 

través del prisma cristiano, único capaz de descomponer en la pantalla de la inteligencia 

los matices de la luz que irradia la Verdad increada, al perfeccionar vuestros espíritus 
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modula y regula el tesoro de delicados sentimientos de que son inagotable fuente 

vuestros corazones de mujer. Por ello no hay que decir que no estáis sólo destinadas a 

ser encanto de vuestros hogares y a formar una generación creyente y culta, sino a llevar 

vuestras luces al seno de la sociedad que no se había percatado hasta ahora de que la 

mujer, dentro de racionales límites, puede competir con el hombre, y aun aventajarse en 

el ejercicio y profesión de ciertos ramos de la cultura.  

Y dicho lo que antecede, en merecido elogio de vuestra vocación amadas 

alumnas de la Escuela de Bibliotecarias, y del bien que esta viene realizando, 

permitidme que siquiera por breves momentos os dé idea de los propósitos que con 

respecto al departamento de cultura animan al consejo de la Mancomunidad y a su 

ilustre presidente. 

Yo declaro ‒ y creo que con alguna autoridad para ello ‒ que el Consejo 

Permanente, con el mayor cuidado y con el mayor celo, procurará dar todo el impulso 

que esté en su mano, y dentro de los medios de que dispone a la obra cultural que le está 

encomendada. Mi presencia en este lugar es de ello irrecusable testimonio, y mi 

presencia en la Universidad Industrial, en una próxima solemnidad académica, 

confirmará plenamente cual sea el espíritu que nos anima con respecto al ramo de 

cultura y cuáles son nuestros entusiasmos para cuanto signifique intensificación de la 

enseñanza y fomento de todos los elementos que converjan a una finalidad 

positivamente educadora.  

No tienen fundamento de realidad las murmuraciones o insidias que tiendan a 

presentarnos como adversarios y enemigos de las instituciones culturales de la 

Mancomunidad. No, no somos nosotros el ejército bárbaro que irrumpe sobre Roma ni 

el «azote de Dios» que reduce a polvo una brillante civilización», ni nuevos Omares que 

entreguen a las llamas la biblioteca de alejandrina, formada pacientemente por los 

Ptolomeos, no, nosotros aunque muy modestos, y yo el más modesto de todos, tratamos 

de conservar y enaltecer la obra docente del primer organismo de Cataluña, si bien 

depurándola de determinadas tendencias, ajenas por entero al espíritu puramente 

cultural que únicamente deben animar a los centros docentes. 

A tan plausible finalidad encaminamos nuestros pasos y enderezamos nuestras 

aspiraciones. Nuestra asistencia y protección a la obra docente y cultural de la 

mancomunidad, será tanto mayor en proporción a los medios, que sin gravar más a los 

pueblos, nos faciliten los gobiernos. Y no dudo de que si se percatan éstos del bien 

inmenso que pueden realizar las Mancomunidades, es de creer que dotarán a la de 
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Cataluña de todos los elementos de vida necesarios para hacer en bien de nuestra 

querida región, lo que con dificultad podrían realizar las Diputaciones provinciales, 

sobre todo las que no son de Barcelona. 

Conviene, empero, para que nadie pueda tacharnos de centralistas que las obras 

de la Mancomunidad traspongan los límites de la provincia barcelonesa y que en toda 

Cataluña se sienta la fuerza impulsora de nuestra institución, no ya sólo por lo que 

respecta a beneficencia y Obras Públicas, sino por lo que mira a la difusión de 

enseñanzas tanto generales como técnicas, dotando las poblaciones de adecuadas 

escuelas relacionadas con las industrias o artes de cada localidad, fomentando así lo 

mismo en la esfera del arte que en la de la industria, el valor tradicional de las 

respectivas características y modalidades.  

Este es en conjunto y en síntesis, nuestro pensamiento y mi más ardiente deseo. 

Encargado especialmente de impulsar y dirigir tan saludable como vasto plan, con mis 

pobres iniciativas, nunca me había sentido tan pequeño como ahora. Por ello me entro y 

me confío a vosotros doctos, profesores, para que me ilustréis con vuestra sabiduría y 

me alentéis con vuestra experiencia, seguros siempre de que vuestras indicaciones y 

consejos han de hallar en mí la más favorable acogida.  

Os saludo a todos, profesores y alumnas de la Escuela de Bibliotecarias, y en 

vosotros saludo a los maestros y discípulos de todos los centros culturales, sostenidos y 

subvencionados por la Mancomunidad de Cataluña, y al despedirme, y al estimularos en 

vuestra labor, si es que de estímulo necesitaseis, permitidme que os diga en nuestra 

estimada lengua catalana: 

El modest conseller de cultura està enterament a la vostra disposició; vol 

col·laborar a la vostra obra, vol fer treball profitós,  i ja que no pot tenir un seient entre 

els mestres, oh! Deixebles feu-me lloc al costat vostre.  

Jo no sé si les meves peremptòries ocupacions em permetran llegir-vos 

personalment aquestes pobres ratlles; temo que no. Si així fos, al enviar-vos-les, em 

recordo del plany del líric llatí desterrat per August al Ponto:  

«Parve noc invidio sine me liber ibis in urbem. Hei mihi quo domine non licet 

ire tuo!»No em sap greu que pobres quartetes meves aneu a l’Escola de Bibliotecàries, 

el que sento és el que jo no hi pugui anar amb vosaltres! 

 

Font: «Inauguración del Curso en la Escuela de Bibliotecarias», La Vanguardia, 18.914 

(3 d’octubre de 1924), p. 11. 
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IV. DOCUMENTACIÓ REFERENT A LES BIBLIOTEQUES POPULARS 

(1915-1923) 

 

 

. Report del Consell Permanent de la Mancomunitat a l’Assemblea de la 

Mancomunitat en relació a les biblioteques populars, 17 de novembre de 1915. 

 

BIBLIOTEQUES POPULARS - L’estudi sobre biblioteques populars que tinguérem 

l’honor de posar en consideració de l’Assemblea el maig prop-passat, així com els 

acords que n’eren la conseqüència presenta un tot orgànic que a vosaltres vos escaigué 

sancionar, àdhuc en sos petits detalls, per tal de no desvirtuar el sentit i l’eficàcia del 

projecte que el Consell Permanent vos sotmetia. I aquest fet, que en opinió del Consell, 

és garantia del bon èxit (en sa acceptació més noble) de l’empresa cultural que entre tots 

perseguim, esperona en nosaltres l’esperit de responsabilitat i el bon desig que sentíem 

de veure arrelada a Catalunya una institució com aqueta de Biblioteques Populars, que 

tal com el vostre manament les plantejava, no poden portar, dins la nostra pàtria i dins la 

nostra cultura en general sinó fruits de benedicció.  

Ara diguem de seguida, però que els acords, el desenrotllament dels quals 

l’Assemblea ens confiava, no formen pas ço que s’entén per un projecte sense risc: vol 

dir d’execució còmode i fàcil i acceptació segura. El pla de biblioteques populars, tal 

com ens el poseu a les mans, fruit és més aviat de selecció; experiència a fer, també 

damunt la col·lectivitat, més sempre a condició que la col·lectivitat aprengui a amollar-

se, ductilitzant-se, a tota una gamma de requisits i condicions que l’han d’obligar a civil 

disciplina . Les nostres biblioteques, que tindran un catàleg preestablert, que s’hauran de 

dividir en Biblioteques de primer, segon o tercer grau, segons sigui la importància de la 

població que les sol·licita; que seran instal·lades en edificis expressament construïts i 

segons tipus prèviament acordats; que hauran d’ésser dotades de personal tècnic 

competent, i , encara, s’imposa que aquest personal sigui femení, etc.; troben 

precisament en aquestes limitacions i precaucions, la raó de la seva definitiva viabilitat; 

la força de la substancia que les haurà de fer demà profitoses. Mes aquesta mateixa 

distinció i originalitat, que són la gràcia de la novella institució ¿no es podrien convertir 

també en un obstacle que allunyés, o disminuís almenys, la concurrència de poblacions 

sol·licitants de biblioteques? Perquè no hem de perdre de vista que per aconseguir-ne 
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una, no solament s’havien de subjectar els peticionaris a les limitacions transcrites més 

amunt, sinó que, al mateix temps (segons la base IX del projecte aprovat per 

l’Assemblea) per a tenir probabilitats d’adjudicació, les ciutats, viles i pobles que 

pretenguessin Biblioteca, calia que oferissin, per la llur part, un concurs econòmic que 

facilités l’execució del pla.  

Així, en altre ordre d’idees, respecte de l’Escola Especial de Bibliotecàries. La 

sola lectura de Bases que figuren a l’apèndix d’aquest mateix volum ja revela el criteri 

restrictiu, el punt de vista d’estreta relació que, en redactar-les establia el Consell entre 

l’enlairat concepte que de les populars té l’Assemblea i allò que ha de ésser el personal 

femení encarregat de servir-les. En estatuir, doncs, les normes per a la formació de 

bibliotecàries hem volgut proveir (d’acord amb les vostres indicacions) a la creació i 

propagació d’un tipus social que ajudés a l’obra de transformació de les condicions 

intel·lectuals de la nostra dona, i també de la nostra societat en general. I per a fer això, 

obliguem les aspirants a realitzar un examen d’ingrés, hem fixat en 3 anys la duració de 

la carrera i hem assenyalat així les matèries pròpies dels exercicis d’ingrés, com en la 

distribució de les assignatures de l’Escola, les línies principals d’una educació ensems 

tècnica, selectíssima i patriòtica, armant la futura bibliotecària d’instruments de cultura 

fins ara reservats als molt escollits. També cal discutir en teoria, els avantatges d’aquest 

procediment ennoblidor. En altres paraules: tot i donar-se l’avantatge que l’alumna 

aprovada a l’examen de revalida pogués entrar directament en el Cos Especial de 

Bibliotecàries, i de fixar-se com a superior a les 1.000 pessetes el sou d’aquest ingrés 

¿tindríem la sort de veure l’Escola prou nodrida d’aspirants al títol que oferim, o bé la 

duració de la carrera, junt amb la seva complexitat, esllanguiria i retrauria àdhuc els 

temperaments més coratjosos? 

Heus-aquí els dubtes, els dos interrogants que el Consell voldria esvair i resoldre 

de seguida per a poder oferir a l’Assemblea, ja solucionada, la primera i més difícil 

experiència que, per via, d’orientació, es podia intentar respecte l’esdevenidor del 

projecte de biblioteques.  

Ja celebrats avui i closos els dos primers concursos que el Consell a l’efecte 

convocà (l’un entre els pobles, per a la petició de Biblioteques; l’altre per proveir deu 

places d’alumnes de l’Escola de Bibliotecàries) vist llur bon resultat, i ateses sobretot 

les consideracions, ara esmentades, sobre la naturalesa de l’afer, la impressió del 

Consell en ço que fa referencia a la viabilitat immediata de la novella institució no pot 

ésser més optimista 
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Vuit són els municipis catalans ben avinguts a l’estricta reglamentació, que 

convingui imposar-los, i subscrivint, per llur part, ofertes ben estimables demanen a la 

Mancomunitat, que vulgui fer-los la mercè de fundar, en llur terme, una Biblioteca 

Popular. Quinze foren les senyoretes aspirants al títol de Bibliotecària que, freturoses de 

perfeccionar la seva educació i capacitar-se, després d’un llarg aprenentatge, per a 

l’altra missió social que s’assigna al nou càrrec, instaren del Consell ésser admeses a 

l’examen a què cal sotmetre’s per interessar a l’Escola. Entre les sol·licituds de 

Biblioteca, confia el Consell poder escollir quatre dels oferiments, i correspondre-hi 

amb sengles fundacions, triant, almenys, una Biblioteca de cada un dels tres graus. I 

nomenant ja (provisionalment i per un any) el professorat de l’Escola, es començaren a 

donar les classes dintre els primers dies d’aquest mateix novembre. I encara més: 

corresponent a una petició que acaba de concedir l’oportuna autorització perquè les 

Biblioteques Populars que projectem establir pugui ésser sucursals de la Biblioteca de 

Catalunya 

Resta, doncs, assegurat en la pràctica en tota sa integritat i amb aquella mateixa 

puresa amb què iniciaren la institució, el normal funcionament del nou organisme, de 

cultura en la creació i difusió del qual la Mancomunitat té posades, amb justícia, tan bon 

esperances – Palau de la Generalitat, 17 de novembre de 1915.  

 

Font: «Fragment del report del Consell Permanent de la Mancomunitat de Catalunya 

l’Assemblea celebrada en el mes de novembre de 1915», Butlletí de la Biblioteca de 

Catalunya, núm.5, (set-des 1915), pp. 187-188. 

 

 

. Carta de Jordi Rubió a Jaume Bofill i Mates, 29 de setembre de 1920.  

  

Barcelona 29-IX-20 

Sr. D. Jaume Bofill i Mates 

 Us envio les notes demanades. Ja em direu lo que s’hi pot fer. Us asseguro, però 

que si no ens decidim, i han de seguir les Biblioteques fent la piu-piu, tant se valdria fer 

examen de consciència i aturar-se. 

  

 Gràcies per tot, Vostre afm.  

     Jordi Rubió.  
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Font: ABC. Fons administratiu, Carpeta 407/1. Oficis enviats al Servei de Cultura de la 

Mancomunitat sobre biblioteques populars i personal bibliotecari. Carta de Jordi Rubió 

a Jaume Bofill i Mates, 29 de setembre de 1920.  

 

 

. Carta de Jordi Rubió a Lluis Sans i Bohigas, 29 de desembre de 1922 

 

 

Barcelona, 29 de desembre de 1922 
Sr. Lluis Sans i Bohigas 
Secretari del Consell de Pedagogia  
De la Mancomunitat de Catalunya 
    

Distingit Senyor i amic;  

Fins passada la Reunió de Bibliotecàries no m’ha estat possible ocupar-me de 

l’encàrrec que em va fer de part del senyor Nolla.  

He fet examen de consciència del pressupost i no ens serà possible adquirir més 

de tres exemplars de l’obra: Farré «Los atenta dos sociales en España», els quals 

destinarem a les localitats de major moviment obrer. Tingui la bondat de manifestar a 

l’interessant que m’envií els exemplars a aquesta Oficina, juntament amb la factura per 

triplicat sense firmar i a nom de «Central de Biblioteques Populars». 

  Desitjant-li bon any nou em repeteixo de V. Atent s,s.  

 

Font: Fons administratiu. Carpeta 407/1 (doc. 46). Oficis enviats al Servei de Cultura de 

la Mancomunitat sobre biblioteques populars i personal bibliotecari. Carta de Jordi 

Rubió a Lluís Sans i Bohigas, 29 de desembre de 1922.  

 

 

. Carta de Jordi Rubió a Alexandre Galí, 11 de gener de 1923.  

 

Barcelona, 11 de gener de 1923.  

Sr. Alexandre Galí. 

 

 Amic Galí: 
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 La quantia sobrant de la Reunió de Bibliotecàries que vaig demanar se’m 

permetés invertir en la publicació d’un petit anuari de les Populars, és de 1.2000 

pessetes. Us ho aviso per a que pugueu redactar l’acord.  

 El Bibliotecari d’una Popular de Bilbao em demana reglaments de les nostres. 

Podríeu enviar-me’n alguna copia si en teniu feta, i els reglaments de caràcter 

administratiu que puguin interessar-li? 

Vostre afm. Jordi Rubió. 

 

Font: ABC. Fons administratiu. Carpeta 407/1 (doc. 45). Oficis enviats al Servei de 

Cultura de la Mancomunitat sobre biblioteques populars i personal bibliotecari. Carta de 

Jordi Rubió a Alexandre Galí, 11 de gener de 1923.  

 

 

. Carta de Jordi Rubió a Pilar Herp, directora de la biblioteca popular d’Olot, 7 de 

febrer de 1923 

 

Barcelona 7 de febrer de 1923 
Srta. Pilar Herp 
Biblioteca Popular d’Olot 
 

Benvolguda Srta. Herp; He rebut les seves del 22 i 27 passat i la del 2 de febrer. 

Contestant aquesta última li van ésser trameses ahir 500 cèdules ratllades i 2.000 sense 

ratllar. Ens han arribat també les revistes per a relligar. Enviï’m el volum que té relligat 

dels «Orígens de la novel·la» per a que serveixi de mostra pel segon volum que ha 

tramès. 

 S’ha reclamant degudament la «Revue Musicalle» i el «Vogue». Respecte a la 

revista anglesa que demana haig d’advertir-li que la revista Pèle–mèlle de que v. parlava 

és francesa i no gaire adequada al to de les nostres biblioteques. Creu V. que podria 

servir a la persona que interessa, rebrà uns quants números de l’últim semestre de l’any 

passat de la revista «London news. Si és per a fer exercici d’anglès fora suficient i per 

altra banda no perd gaire l’actualitat amb tot i els mesos transcorreguts perquè sol 

tractar gràficament temes d’interès més durable que el d’altres revistes il·lustrades 

espanyoles.  
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 El fulletó del «Butlletí mensual del Col·legi de metges de Girona» degué ésser-li 

enviat per equivocació. Si me’l vol tornar me’n entararé i si és duplicat li afegiré alguna 

de les pròximes remeses.  

 El Sr. Bolós va dir-me que la Comissió de la Biblioteca Museu havia acordat 

traspassar-la a la Popular. En quant tingui la notificació oficial de l’acord li donaré 

instruccions per a fer el trasllat, d’acord amb el Sr, Bolós i els membres de la Junta 

esmentada. 

 El pressupost de la calefacció està en estudi. 

 Per correu li enviem un centenar de copies de la llista de llibres de Belles Arts 

que em va enviar. Tingui en compte les modificacions i afegits que hi he fet per a quant 

redacti la del mes de febrer. L’interès especial que han de tenir ha d’ésser comentar o 

explicar breument el caràcter de cada llibre. Reparteixi en sobres una bona part d’elles 

entre els professors i sobre tot els alumnes de l’Escola de Belles Arts. El Sr. Iu Pascual 

o el Sr. Vayreda podran facilitar-li els noms i domicilis. Circulin també entre els 

membres del Patronat. Els altres exemplars enviï’ls als Casinos i Corporacions de la 

Població amb el prec de que els exposin en les taules d’anunci o en altre lloc visible, 

amb els rètols que li van ésser enviats. Posi’n també sobre les taules de la Biblioteca i 

en el tauló d’avisos de la mateixa. Estic segur que hi posarà tota la seva bona voluntat 

perquè l’acció que amb aquesta llista inaugurem doni la màxima eficàcia. Enteri’m de la 

forma amb què hagi fet distribució.  

Seu, afm. Jordi Rubió.  

 

Font: ABC. Fons administratiu. Carpeta 110/2. Correspondència Olot, 1919- 1931. 

Carta de Jordi Rubió a Pilar Herp, 7 de febrer de 1923. 
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. Ofici a través del qual el Consell Permanent fixà els dies festius que calia hissar la 

bandera espanyola, 24 d’abril de 1924.  

 

DIES EN QUE S’HA D’HISSAR LA BANDERA ESPANYOLA 

  

Festes nacionals 

 

Gener: 

23, Sant del Rei. 

Maig: 

2, Commemoració del 2 de maig 

10, Aniversari del Naixement del Príncep d’Astúries.  

17, «           «          «         «     Rei. 

 Juliol:  

  21, Aniversari del Naixement de la Reina Cristina 

  24, Sant de la Reina Cristina 

  25, Sant Jaume, Patró d’Espanya 

 Octubre: 

  12, Festa de la Raza. 

  24, Aniversari de la Reina 

 Desembre: 

  8, Puríssima Concepció 

  23, Sant de la Reina 

 

 

Festes religioses. 

 Cap d’any, Setmana Santa, Pasqua, Ascensió, Corpus, Nadal. 

============================ 

En casos de dubte poden aconsellar-se amb el Secretari Municipal. 

 

Barcelona, abril de 1924.  

   

FONT: Arxiu de la Biblioteca Pare Maria Claret. Ofici del Consell Permanent, Cartes 

Rebudes a la Biblioteca Popular de Sallent, núm 252, 24 d’abril de 1924.  
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. Reglamentació per a compondre els nous patronats, 1924.  

 

Presidentes honorarios: el de la Mancomunidad y el Consejero de Cultura. Presidente 

efectivo: el diputado de la Mancomunidad delegado de su Consejo Permanente.  

 

Vicepresidente: el alcalde de la ciudad.  

 

Vocales natos: El cura párroco de la localidad de mayor categoría, y en el caso de ser 

estas iguales, el más antiguo. El maestro y la maestra públicos de mayor 

categoría, el director del Instituto, en Figueras, y el director de la Escuela de 

Bellas Artes, en Olot. El vocal de más edad que en concepto de padre de familia 

forme parte de la Junta local de Instrucción Pública. La señora de más edad que 

en concepto de madre de familia forme parte de la Junta local de Instrucción 

pública. Dichos individuos podrán proponer al Consejo de la Mancomunidad, 

como vocales de elección hasta tres individuos de reconocida ilustración sean o 

no titulares en cualquier grado civil o eclesiástico.  

 

Font: Anuario de las Bibliotecas Populares. 1924-1925, Barcelona: Dirección Técnica 

de Bibliotecas. Diputación Provincial de Barcelona, 1925, p. 87. 

 

 

. Carta de Pilar Herp a Jordi Rubió sobre els rumors de tancament de la biblioteca 

per part de la Diputació de Girona, 24 de juliol de 1925.  

 

Olot, 24. VII. 1925 

 

 Benvolgut Sr. Rubió: He rebut la seva del 19 com vaig rebre tarja de la Srta. 

Montaner acusant de rebut dels llibres per relligar. 

 El volum de La Mainada, potser pertany a la biblioteca de Borges, doncs en el 

volum que jo m’he quedat hi ha indicat aquest nom en llapis a la primera plana. 

 He rebut els llibres de Le Bon i Papini que ja tinc repartits. El Sr. Tomàs 

Carreras Artau demana els llibres de l’adjunta nota, podria enviar-nos-els? M’encarrega 

que el saludi. 
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 Oficialment no sé res encara, però particularment el Sr. Ferran em digué en carta 

del 20 que «dentro pocos días se les manifestara oficialmente que el Servicio de 

Bibliotecas queda incorporado a la nuestra Diputación».  

 La Srta. Sabanés en data 22 em diu que s’havia parlat de suprimir personal, però 

que el Sr. Ferran li digué que a la Biblioteca de Figueres per ara no ho ferien pas i que a 

Olot demanarien els estadístiques per a obrar en conseqüència. Això és tot el que sé. 

 Amb la Srta Riera, el saluda afectuosament,  

Maria Pilar Herp. 

 

Font: ABC. Fons Administratiu. Carpeta 110/2. Correspondència Olot, 1919- 1931, 24 

de juliol de 1925.  

 

 

. Nota preliminar de Jordi Rubió a l’Anuario de Bibliotecas Populares 1924-1925. 

 

Al reanudar la publicación del Anuario de las Bibliotecas Populares hemos de empezar 

consignando un cambio esencial en su régimen de vida. Des de julio de 1925 las ocho 

Bibliotecas Populares que funcionaban en Cataluña, sometidas a un ritmo y a un control 

uniformes, han quedado adscritas, administrativa y jerárquicamente, a las respectivas 

Diputaciones provinciales. 

 La de Barcelona ha mantenido la Dirección técnica de Bibliotecas de la disuelta 

Mancomunidad, de la cual sólo dependen actualmente Sallent, Canet de Mar y Pineda, 

la de pedagogía y el régimen técnico de las Bibliotecas de la escuela del Trabajo y de 

las escuelas de la que fue llamada Universidad Industrial. A ellas se agregará, cuando la 

Diputación lo disponga otra Biblioteca, la cual ya cuenta con edificio amueblado y con 

un importante lote de libros, en gran parte catalogados [es referia a la biblioteca de Vic]. 

 La Diputación de Tarragona ha organizado, en su Sección de Cultura, una 

Central de Bibliotecas Populares de la provincia, que son hasta ahora las de Valls y 

Vendrell. A ellas se agregará pronto la Biblioteca Popular de Tarragona, establecida en 

el mismo Palacio de la Diputación. Ha sido llamada a dirigir al expresada central de 

Bibliotecas la directora de la Popular de Valls, con cuyo llamamiento se ha consagrado 

públicamente una actuación tan eficaz como modesta y abnegada. 

 La provincia de Gerona, con las bibliotecas de Olot y Figueras, parece que se 

propone seguir el ejemplo de la de Tarragona, creando un organismo que cohesione la 
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brillante actuación que desarrollan aquellos centros de cultura. Pocas veces será tan 

usurariamente recompensada una iniciativa, como la que debe tomarse para salvar el 

anquilosamiento y de las asfixias dos bibliotecas tan vivas y bien arraigadas como las 

que en Olot y Figueras funcionan. 

 Una sola biblioteca ha correspondido a la Diputación de Lérida: la de Borjas 

Blancas. Reflexionando en esta circunstancia se verá en qué grado de delicada es su 

actual situación. Lo mismo puede convertirse en un ejemplo fecundo en sugestiones, 

que en un fósil evocador, pero estéril.  

 Séanos permitido en este año, en cuya primera mitad dependían todavía de la 

Dirección Técnica de Barcelona, el saludar, no sin añoranza, a aquellas Bibliotecas 

hermanas nuestras que comienzan una nueva etapa de su vida. Algunas de ellas son las 

decanas de las Populares de Cataluña y, por lo tanto, han constituido en muchos 

aspectos el modelo, rico en estímulos, de las que se organizaron dentro de esta 

provincia. 

 A consignar el desarrollo de estas últimas va dedicado nuestro ANUARIO, y del 

examen de las siguientes Memoria y estadísticas se deduce que su crecimiento ha 

continuado normal y vigorosamente con todo y la incertidumbre que en algunos 

momentos pareció cernerse sobre ellas. 

 Una ojeada a los gráficos que publicamos permite comprobar nuestra afirmación 

a simple vista, Sobre todo, el préstamo de libros a domicilio se ha intensificado en 

proporción admirable. En Sallent el total de obras dejadas a domicilio paso de 583 a 

2.699; en Canet de mar, de 3.489 a 4.677; en Pineda, de 992 a 2.699. Y son 

precisamente las cifras del volumen total de los libros prestados a domicilio las que 

marcan el verdadero exponente de la actividad y eficacia de una Biblioteca. 

En 1923 se leyeron unos 30.000 libros en las Populares de la provincia de Barcelona; 

esta suma ha llegado a más de 40.000 en 1924, y a cerca de 49.000 en 1925. [No fa 

esment a la davallada de lectors adults que hi va haver l’any 1924, si les estadístiques 

continúen pujant és gràcies al públic infantil] Tan constante incremento demuestra que 

no es fruto de una fantasía optimista la fe en las posibilidades que en el orden de la 

cultura ofrecen nuestras poblaciones rurales.  

 Hay que reconocer que tan buenos resultados se han conseguido merced al 

régimen de franca libertad y mutua confianza que reina en estas Bibliotecas. El libre 

acceso del público a los estantes, la Sección Infantil y el préstamo de libros, sin pedir 
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más garantías que el conocimiento del domicilio del lector, son las condiciones básicas 

de nuestra organización de Bibliotecas.  

 Ellas han sido en España las primeras donde se han puesto en práctica estos 

métodos.  

 Los especialistas extranjeros no han dejado de advertir el interés de la iniciativa, 

y han llamado la atención sobre ella en las revistas profesionales. Mencionaremos 

especialmente el artículo, tan sobrio como rico en sugestiones, «The Library Profession 

in Spain» (en The Library Journal, de New York, vol 49, p. 469), del profesor Ernest C 

Richardson, una de las autoridades más respetadas de la Biblioteconomía 

Norteamericana. Recordaremos también, con agradecimiento, el informe que sobre Die 

deutsche Buchausstellung in Barcelona und das Katalanicsche Bibliothekswesen leyó en 

la reunión de bibliotecarios alemanes de Friburgo el doctor H. Praesent, de la Deutsche 

Bucherei de Leipzig (pbulicado en el año 42 del Zentralblatt für Bibliotheksewesen, p. 

467-476). 

 Lo que al principio pareció un ensayo o un lujo se ha transformado en institución 

necesaria para los pueblos que disfrutan de Biblioteca. Hoy día, una ley de Gobierno, el 

R.D. del Ministerio de Trabajo de 6 de febrero, ha convertido en obligatorio para las 

diputaciones provinciales la fundación de Bibliotecas Populares. Sin temor podemos 

decir que nuestra fe en la obra de las Bibliotecas Populares sigue la misma curva 

ascendente que sus estadísticas de lectores y libros leídos. 

 

Font: Anuario de las Bibliotecas Populares, 1924-1925…, p. 6-7. 

 

 

. Reglaments que van regir les biblioteques populars entre 1924 i 1925  

 

 

PATRONATOS 

 

Los Patronatos de las Bibliotecas se regían por lo prescrito en el capítulo IV del 

Reglamento de 1920 (vid. ANUARI, 101). En sesión celebrada por el Consejo 

Permanente de la Mancomunidad del día 11 de abril de 1924, a propuesta del Consejero 

Sr. Llosas, quedó modificada la estructura de dichos Patronatos en la siguiente forma: 
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Presidentes honorarios: El de la Mancomunidad y el Consejero de Cultura 

Presidente efectivo: El Diputado de la Mancomunidad delegado de su Consejo 

Permanente 

Vicepresidente: El Alcalde de la localidad 

Vocales natos: El cura párroco de la localidad, de mayor categoría, y en caso de ser 

éstas iguales, el más antiguo. El maestro y la maestra públicos de mayor categoría. El 

director del instituto, en Figueras, y el director de la Escuela de Bellas Artes, en Olot. El 

vocal de más edad que en concepto de padre de familia forme parte de la Junta local de 

Instrucción Pública. La señora de más edad que en concepto de madre de familia forme 

parte de la Junta local de Instrucción Pública.  

 Dichos vocales natos podrán proponer al Consejo de la Mancomunidad, como 

vocales de elección, hasta tres individuos de reconocida ilustración, sean o no titulares 

en cualquier grado civil o eclesiástico.  

 En todos los Patronatos actuará de secretario el vocal nato o de elección que 

designen los vocales natos. 

 Se conservan los Patronatos actuales de las Bibliotecas Populares después de ser 

completados donde haya lugar, a juicio de los vocales natos, por los miembros de 

elección a que se refiere uno de los apartados anteriores. 

 Los individuos que forman parte de los actuales Patronatos y no residen en las 

respectivas localidades serán considerados como miembros honorarios, atribuyéndose 

des de luego dicho carácter a don Manuel Malagrida, por lo que respecta a la biblioteca 

de Olot, atendida la circunstancia de ser donador de los terrenos en que está aquélla 

edificada. 

 

 

PERIODICOS POLÍTICOS 

 

En sesión celebrada el 4 de julio de 1924 por el Consejo permanente de la 

Mancomunidad se acordó que las Bibliotecas Populares se dieran de baja de la 

subscripción de toda clase de diarios políticos, y que fueran eliminados de los sitios de 

lectura los que se recibieran gratuitamente. 

Es interesante observar qué repercusión tuvo esta orden en la concurrencia de 

lectores en las bibliotecas, y bastaran para ello las cifras siguientes: 
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Total de lectores de revistas y periódicos en el primer semestre de 1924 

 Sallent 464; Canet de Mar 1.066; Pineda 417 

 

En el segundo semestre: 

 Sallent 521; Canet de Mar; 1226; Pineda, 287 

 

En el primer semestre de 1925: 

 Sallent 292, Canet de Mar, 1.475; Pineda, 295. 

 

 

INSTAURACIÓN DEL RÉGIMEN PROVINCIAL EN LAS BIBLIOTECAS 

POPULARES 

 

A consecuencia de la disolución de la Mancomunidad se fraccionó la unidad que 

formaban sus Bibliotecas Populares, las cuales pasaron a depender directametne de su 

provincia respectiva. En virtud de un acuerdo de 10 de julio de 1925 de la Comisión 

Provincial Permanente de Barcelona, se dispuso lo siguiente: 

 

1º El servició de Bibliotecas queda definitivamente adscrito a la Sección de 

Fomento e Instrucción Pública y Bellas Artes, Negociado de Instrucción Pública, de 

esta Diputación, pasando a depender directamente del Diputado Ponente de Cultura. 

2ºQuedan disueltos los actuales Patronatos de las Bibliotecas Populares, 

asumiendo sus atribuciones, mientras otra cosa no se disponga. La Ponencia de 

Instrucción Pública.  

 

Font: Anuario de las bibliotecas Populares 1924-1925..., pp. 87-89 

 

 

. Carta de Jordi Rubió a Antoni Robert, diputat ponent de cultura de la Diputació 

de Barcelona. 20 de gener de 1926.  

        

Barcelona, 20 de enero de 1926 

Iltre. Sr. D. Antonio Robert 

Diputado Ponente de Cultura de la  
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Excma. Diputación de Barcelona. 

 

Muy distinguido señor y amigo, 

 

De conformidad con el encargo que el otro día tuvo V. la bondad de hacerme, he 

redactado el adjunto plan de conferencias en las Bibliotecas Populares. He incluido los 

temas que V. me indicó y algunos otros que las bibliotecarias habían propuesto en 

distintas ocasiones y que por lo tanto cuentan ya con la seguridad de un auditorio por 

ellos interesado.  

 He pensado mucho sobre la manera de incluir entre los conferenciantes al 

Diputado que V. me hablo. Creo sinceramente que por el cargo que desempeña 

produciría mal efecto incluirlo en la lista de profesores retribuidos: por otra parte ( y no 

tome V. a mal esta franqueza mía) como que debe todo su prestigio a las actuaciones 

políticas me parece que su nombre detonaría un poco entre los Catedráticos y Técnicos. 

 Para salvar el compromiso de V. he imaginado el recurso, indicado en el plan, de 

celebrar la inauguración y clausura de las conferencias con una sesión a cargo del 

Diputado Provincial. La primera podría celebrase en Vich, y la de clausura en las 

distintas Bibliotecas, si lo cree V. conveniente. Excuse, V. sin embargo de que insista en 

mi opinión de que dándose al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios, 

queden los profanos en la puerta del Templo. 

Queda como siempre su atento s.s. 

 

Font: ABC. Fons administratiu. Capsa 500/8. Correspondència sobre la organització de 

conferències. 1923-1926. 

 

 

. Informe adjunt a la carta de Jordi Rubió a Antoni Robert, entorn de les 

conferències que s’havien de celebrar a les biblioteques de la Diputació de 

Barcelona. 

 

 Las conferencias en las Bibliotecas Populares serán eficaz complemento de su 

labor educativa, y el medio más apropiado para que la población aprenda a utilizar los 

libros que le son ofrecidos.  
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 En 1923 se organizó por vez primera una campaña de conferencias en las 

Bibliotecas de la Mancomunidad y todas las Bibliotecarias hicieron constar su fecundo 

resultado, que no dejo de traducirse en un aumento de la circulación de libros.  

 La cantidad consignada este año [5.000 pessetes l’any 1926]1261 para 

conferencias permitirá no solo continuar sino dar mayor impulso a aquel ensayo, y 

durante el tiempo que resta de vigencia al actual presupuesto, todos los meses podrán 

organizarse cursillos en las Bibliotecas Populares de la Excma. Diputación. Variando 

los temas que en ellas se desarrollen, de manera que los de cultura general y artística, 

alternen con los de aquellas especialidades más adecuadas a la vida de cada localidad, 

sin olvidar los de carácter exclusivamente femenino. Se logrará interesara a todos sus 

habitantes, y refrescar los recuerdos de la educación escolar, despertar vocaciones y 

avivar la afición al trabajo metódicamente dirigido. [cal recordar que entre 1923 i 1926 

no s’havia organitzat per part del règim cap tipus d’acte cultural a les biblioteques]. 

 La consignación prevista en el presupuesto, permite aproximadamente, organizar 

unas 50 conferencias, cada una de las cuales será retribuida con 100 ptas., corriendo a 

cargo del profesor los gastos de ferrocarril y hospedaje.  

 Siempre que sea posible, las conferencias irán acompañadas de proyecciones, 

utilizándose para tal efecto los aparatos que poseía la disuelta Comisión de Educación 

General y las diapositivas con que contaba. 

 Los ciclos de lecciones podrían inaugurarse en el local destinado a la Biblioteca 

Popular de Vich, de próxima inauguración, con una conferencia a cargo de un Diputado 

Provincial. 

 En cada una de las Bibliotecas Populares abiertas hoy al público se darán unas 

quince conferencias distribuidas de la siguiente forma, sobre los temas que a 

continuación se indican: 

 

Febrero 

 Canet: Industrias agrícolas de la localidad ........................................ 3 lecciones 

 Pineda: Los estilos en el arte ............................................................. 3    « 

 Sallent: Las formaciones geológicas ................................................. 2    « 

Marzo 

                                                           
1261 AGDB. Actes de la Comisión Provincial de Barcelona, 5 de desembre de 1925. Es va acordar 
consignar 5.000 pessetes per a realitzar conferencies fixades oportunament per la Ponència d’Instrucció 
Pública.  
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 Canet: Labores Femeninas ................................................................. 3   « 

 Pineda: Las formaciones geológicas .................................................. 2   « 

 Sallent: Cursillo de electrotécnica ..................................................... 4   « 

Abril 

 Canet: La vida del hombre prehistórico. ............................................ 2   « 

 Pineda: Labores femeninas. ............................................................... 3   « 

 Sallent: El teatro. ............................................................................... 3   « 

Mayo 

 Canet: El teatro. ................................................................................. 3   « 

 «         Los descubrimientos españoles. .............................................. 1   « 

 Pineda: Los descubrimientos españoles. ............................................ 1   « 

 «          Los habitantes del mar. .......................................................... 3   « 

 Sallent: Labores femeninas. ............................................................... 3   « 

 «          Los descubrimientos españoles. ............................................. 1  « 

Junio 

 Canet: Los estilos del arte .................................................................. 3   «  

 «        Cuestiones marítimas ............................................................... 2   « 

 Pineda: El Teatro ............................................................................... 3   « 

 «           El hombre Prehistórico ......................................................... 1   « 

 Sallent: El hombre prehistórico  ........................................................ 1   « 

 «          Los estilos del arte.  ............................................................... 3   « 

 

Total: 50 lecciones  

En Canet: 17 lecciones 

En Sallent : 17  « 

En Pineda: 16   « 

 

Los cursos se clausuraran solemnemente por un Diputado Provincial. Los 

conferenciantes y profesores podrían ser los siguientes:  

 

Agricultura: (3 lecciones). Un profesor de la Escuela de Agricultura. 

Bellas artes: (9 lecciones). El sr. Julían de Arpaiz, profesor de Teoría de las Artes en la 

Universidad y sus auxiliares.  

Geología : (4 lecciones). El sr. San Miguel de la Cámara. 
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Labores femeninas (9 lecciones). Profesoras de la Escuela Profesional de la Mujer. 

Electrónica: (4 lecciones). Profesor de la Escuela del Trabajo. 

Prehistoria: (4 lecciones). El Sr. Bosch Gimpera o d. Alberto del Castillo, auxiliar de la 

Universidad.  

Zoología marítima: (5 lecciones). Un técnico del Museo de Ciencias Naturales 

Los descubrimientos Españoles: (3 lecciones). El sr. Pérez Agudo, profesor de 

Geografía en la Universidad.  

Teatro: (9 lecciones). Un profesor de la Escuela de Arte dramático.  

 

Font: ABC. Fons administratiu. Capsa 500/8. Correspondència sobre la organització de 

conferències. 1923-1926.  

 

 

. Carta de Jordi Rubió a Josep Amorós per a notificant-li que la conferencia que se 

li ha encarregat l’havia de pronunciar en llengua castellana, 25 de febrer de 1926. 

 

Sr. Don José Amorós. 

Catedrático de la Universidad de Barcelona. 

  

 Mi distinguido amigo y compañero,  

 Aun que supongo que mi diligencia es innecesaria porque ya debió hablar V. De 

ello con el Sr. Robert, cumplo una orden expresa que acabo de recibir de la Ponencia de 

Cultura, notificando a V. Que las conferencias en las Bibliotecas Populares han de ser 

pronunciadas en lengua oficial.  

 Le saluda atentamente su afmo. Amigo,  

 

Font: ABC. Fons administratiu. Capsa 500/8. Correspondència sobre la organització de 

conferències. 1923-1926.  
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. Carta de Jordi Rubió a Antoni Robert, en la qual es féu una valoració de les 

conferències celebrades el 1926, 5 de juliol de 1926.  

 

 Con viva satisfacción tengo el honor de comunicar a V.S. el feliz coronamiento 

de los cursos de conferencias organizados por su iniciativa en las Bibliotecas Populares. 

La severidad de los temas y la altura con que fueron tratados por los conferenciantes, 

lejos de alejar al público de la Sala de conferencias, fueron más bien alicientes de gran 

eficacia, y subrayaron dignamente el prestigio de la obra que las bibliotecas realizan. 

Palpablemente se ha visto que , con todo y su diversa y a menudo deficiente densidad de 

cultura, el público de las pequeñas poblaciones sabe responder a toda iniciativa que, 

como la que comento en este instante, corresponde a un plan de ennoblecimiento 

intelectual, y espiritual por lo tanto, de los ambientes rurales.  

 Los Ayuntamientos han rivalizado en obsequiar y atender a los conferenciantes 

durante las horas de su estancia en las respectivas poblaciones. Todos en este punto 

merecen agradecimiento, pero sobretodo creo que tengo el deber de señalar la atención 

de V.S. por si cree oportuno hacerlo presente a la Comisión Provincial Permanente, el 

noble comportamiento del Ayuntamiento de Sallent. Todos los conferenciantes que allí 

han dado sus lecciones, regresaron encantados de la delicadeza con que les fueron 

tributados los honores de la hospitalidad.  

 El público que ha asistido a las conferencias oscila entre los 50 y 150 oyentes 

por conferencia. Alguna vez se ha notado, a pesar de la intensa propaganda de las 

bibliotecarias, cierto retraimiento, por razones que no tienen nada que ver con la cultura, 

pero estoy seguro que la seria labor desarrollada por los conferenciantes, habrán 

terminado por quebrantar una actitud que sólo podía fundamentarse en el 

desconocimiento de los móviles que inspiran la labor de esa Ponencia.  

 La experiencia que se ha logrado este curso, permitirá perfeccionar el plan de 

conferencias en el próximo. En su vista me atrevo a sugerir que V.S. las siguientes 

consideraciones:  

 1º. No es recomendable el dar más de dos conferencias mensuales en cada 

Biblioteca. Como que se han de celebrar en domingo, el público frecuentemente se ve 

solicitado por otros actos y festejos que también se celebran en días festivos, y a la larga 

sufriría perjuicio la asistencia de las conferencias. 

 2º Siempre que sea posible se celebraran las conferencias en las horas de la 

mañana. 
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 3º Resulta inútil hablar de temas agrícolas si el conferenciante no puede usar el 

tecnicismo popular propio del habla del país, cuyas expresiones son las únicas que son 

comprendidas por las labradores en cosas de su especialidad. En Canet se hizo una 

lamentable experiencia en este sentido, que tuvo por consecuencia que los que habían de 

estar más interesados en el tema de las conferencias se desentendieran de ellas.  

 4º Tal vez se podría ensayar en alguna localidad el establecimiento de cursillos 

de dibujo industrial etc. Etc. Con número limitado de asistentes, para suplir la carencia 

de escuelas técnicas.  

 Así se daría la sensación al público de que de las conferencias puede sacar algo 

más de lo que deja de ordinario una simple audición.  

 Dios guarde a V.S. muchos años 

 Barcelona 5 de julio de 1926.  

  

Font: ABC. Fons administratiu. Capsa 500/8. Correspondència sobre la organització de 

conferències. 1923-1926.  

 

 

. Memòria de la Biblioteca Popular de Sallent de l’any 1929.  

 

 No precisan grandes comentarios para avalar las gráficas que acompañan estas 

notas. Por sí solas, son bastante elocuentes y expresivas para demostrar que la 

Biblioteca de Sallent, tiene ya bien trazada su ruta, que sigue sin vacilaciones, con la 

seguridad y firmeza requeridas.  

 Ya mencionábamos este hecho en la memoria del año anterior, pero no podemos 

dejar de repetirlo, al comprobar que este año la línea de la gráfica, se afirma más recta y 

elevada todavía.  

 De 7.819 lectores que concurrieron a la sala de lectura en 1928, pasamos a 

10.410 en 1929. Y de 9.555 obras leídas a 11.776. En préstamo fueron en 1928, 4.382 

los lectores y 5.602 las obras leídas. En 1929 ascienden a 5.001 los lectores y a 6.207 

las obras leídas. Las cifras de conjunto, que en 1928 fueron de 12.201 lectores y de 

15.157 obras leídas, pasan a 15.411 y a 17.983, respectivamente, en 1929.  

 Año de gran actividad en todos los aspectos de la vida de la Biblioteca, no podía 

menos que traducirse en cifras elevadas, mucho más que en años anteriores, tanto es así, 

que de seguir este continuado aumento, pronto será insuficiente la sala de lectura para 



562 
 

contener, con la holgura indispensable, a los 44 lectores, que según el promedio 

conjunto, de este año, han concurrido a ella diariamente. Lo mismo sucede en la sala de 

conferencias. Resulta ya insuficiente para dar cabida al público que acude a los actos 

culturales que en ella tienen lugar. No caben más de 100 sillas y aun reduciendo los 

pasillos y ha habido conferencias a las que han asistido más de 200 personas.  

 En las reseñas de las últimas conferencias , publicadas en los periódicos de la 

comarca, ya señalaban los cronistas este hecho, lamentando la insuficiencia del local, 

que no permitía a todo el público salir bien informado del curso de la conferencia. 

 El problema de la falta de espacio, se nos presenta ya como caso frecuente en la 

sala de lectura, los domingos y días festivos, e incluso muchos de laborables en 

determinadas épocas del año. Siempre en días de máximo movimiento, que ya se repiten 

con relativa frecuencia.  

 Coinciden en determinadas horas y al mismo tiempo los lectores que se quedan a 

leer a la sala de lectura y los que se sirven del préstamo, además de los que utilizan 

ambos servicios a la vez. Esto ocasiona tal aglomeración de público, que dificulta el 

paso a las estanterías, y muy especialmente el acceso a la mesa del préstamo.  

(…) 

En todas las secciones (excepto en la sección infantil que ya hemos consignado ha sido 

menos leída) se ha observado este año mayor movimiento y muy especialmente una más 

completa decisión y seguridad en la lección y demanda de las obras.  

 No en vano transcurren los años y se afirma el aumento que se observada cada 

vez más. Como decía al principio. La Biblioteca ha hallado ya su ruta que sigue con 

paso firme y seguro, y el aumento de lectores y obras leídos que se observa cada año no 

obedece a la casualidad, sino a una ley fija e indiscutible que ha surgido paralela a la 

necesidad que siente el pueblo de instruirse y perfeccionarse.  

 Una prueba evidente de este hecho, ya demostrado varias veces por lo que a 

Sallent se refiere, ha quedado fielmente exteriorizado este año en los actos culturales 

celebrados en esta biblioteca.  

 En conjunto se han dado en 1929, 10 conferencias. Las tres primeras fueron a 

cargo del dr. Amorós, sobre el tema «El arte español en la Exposición Internacional de 

Barcelona», tuvieron lugar los días 14, 15 y 22 de setiembre. Concurrieron unas150, 

100 y 75 personas, respectivamente. El tema sugestivo y de actualidad, por referirse al 

gran Certamen Internacional de Barcelona, unido al ser el sr. Amorós ya conocido del 

público sallentino, despertaron bastante interés estas conferencias.  
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 La cuarta conferencia es la que tuvo lugar el día 13 de octubre en 

conmemoración del día del libro. Fue a cargo de la culta escritora Srta. María Luz 

Morales, que cautivó la atención del público con su bella disertación. Asistieron unos 

22º oyentes.  

 Las seis restantes conferencias forman un ciclo de gran interés y resonancia para 

la vida cultural de Sallent. Caso digno de tenerlo presente y que dice mucho a favor de 

los salentinos.  

 Un cambio de impresiones con varios técnicos, encargados de fábricas de esta 

villa, que frecuentan la Biblioteca, y de un modo especial con el Sr. Solá Viladomiu, en 

una conversación sobre la falta que hacia en Sallent que se dieran cursillos prácticos 

sobre temas, de los cuales el elemento obrero desconocía la técnica, por carecer Sallent 

de Escuelas donde se cursen estas enseñanzas, fueron el punto inicial de dichas 

conferencias. En esta conversación quedó de manifiesto su deseo de que la Biblioteca 

supliera en parte esta deficiencia, organizando cursillos prácticos sobre temas que 

pudieran interesar a un crecido número de obreros.  

 Como es natural, me interesó el caso y les prometí exponer sus deseos a la 

Diputación Provincial, que sin duda serian bien atendidos. Señalaron de momento el 

motor Diesel como tema preferido, caso de que se accediera a la organización de un 

curso sobre estas enseñanzas.  

 Al transmitir a la Diputación Provincial, tuve la satisfacción de que no solo 

accedieran a la organización de este cursillo, sino que tuvieron muy en cuenta este rasgo 

de los salentinos. Les hizo muy buena impresión que en Sallent hubiera elementos que 

con tanto interés solicitaran cultura, y quedaron agradablemente sorprendidos de que 

precisamente este núcleo de entusiastas surgiera entre el elemento obrero. 

 Este origen tuvo el curso de seis conferencias que sobre el tema «Los motores 

Diesel y sus aplicaciones», se dieron en esta Biblioteca los días 19, 20 y 27 de octubre y 

9, 11 y 16 de noviembre.  

 El Diputado Ponente de Cultura, el sr. Robert vino a clausurar este ciclo de 

conferencias y a comunicar a los que asistieron a ellas, que la Diputación Provincial, 

queriendo corresponder al interés demostrado por los sallentinos por este cursillo, había 

tomado el acuerdo de sufragar los gastos de viaje y estancia de dos días en Barcelona a 

todos los inscritos al curso de Diesel, con objeto de terminar este ciclo de conferencias 

con una visita a las instalaciones de maquinaria de la Exposición Internacional y del 

Real Politécnico Hispano Americano.  
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 En la confortable Residencia de Estudiantes de esta Institución se hospedaron los 

salentinos en número de 69, que fueron los que asistieron con demostrado interés y 

constancia a todas las conferencias.  

 Ejemplos como el presente no necesitan más comentarios. El hecho de su 

existencia son la más positiva demostración de que el pueblo de Sallent siente y desea 

cultura y se ha identificado ya con su Biblioteca.  

   

 Glòria Sancho. 

 Sallent, febrero de 1930 

 

Font: Arxiu de la Biblioteca Pare Antoni Maria Clareta de Sallent. Fons de la Biblioteca 

Popular. Memòria corresponent a l’any 1929.  
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V. RECULL D’ARTICLES DE PREMSA 

 

. Resposta dels regionalistes vallencs a les crítiques de la UMN, utilitzant la 

biblioteca popular com a arma política, 11 de juny de 1921.  

 

No fa gaires dies que un orador de la Unión Monárquica Nacional criticava 

asprament, en un míting, la gestió de la Mancomunitat de Catalunya, acusant-la 

d’esmerçar grans quantitats en institucions culturals i docents, metre tenia gairebé 

abandonada la feina de construcció i conservació de carreteres i camins.  

L’acusació demostra el complert desconeixement de l’obra de la Mancomunitat 

per part dels seus enemics. En primer lloc, basta una simple lectura dels pressupostos de 

la Mancomunitat de Catalunya, per veure que les obres de caràcter material i 

especialment la vitalitat, absorbeixen la major part de les despeses mancomunals. No és 

cert, doncs que la Mancomunitat posi en lloc secundari, aquest aspecte importantíssim 

de la seva gestió. 

La part del pressupost destinada a institucions de cultura i ensenyament és, en 

veritat, de considerable importància. Però això, lluny de constituir un motiu per a acusar 

a la Mancomunitat constitueix una de les seves més clares glòries. I és necessari tenir 

l’esperit emmotllat per les idees extra europees i arcaiques per a considerar com a diners 

malaguanyats els que es dediquen a l’actuació cultural. Si alguna cosa cal lamentar, en 

aquest punt, és que la hisenda de la Mancomunitat no sigui prou rica per a dedicar a la 

cultura les grans sumes que la vida moderna i el progrés demanen. 

L’idealisme catalanesc de la Mancomunitat ha fet el miracle de la creació d’una 

gran obra amb mitjans econòmics escassíssims I amb migradeses facultats 

administratives. En el pla de la Catalunya nova, l’acció de cultura ha tingut des de bon 

començament un lloc essencial. El pensament d’En Prat e la Riba, continuat per En Puig 

i Cadafalch, era el de procedir ensems i gradualment a la reconstrucció material i 

espiritual de la nostra terra, damunt la qual les centúries fosques de dominació unitarista 

escamparen les ruïnes i la desolació.  

 Aqueta obra cultural de la Mancomunitat, inspirada en un ample criteri 

moderníssim, s’inicià amb la fundació de les Biblioteques escolars i amb la construcció 

d’edificis per a escoles primàries: En els set anys de vida que té la Mancomunitat s’han 

multiplicat les institucions de Cultura i ensenyament, segons un pla coherent i assenyat. 

Avui, malgrat no trobar-nos sinó en el principi d’aqueta acció, l’obra cultural de la 
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Mancomunitat és ja notabilíssima. Es va desplegant amb la ufana d’un arbre de bona 

mena i ben conreat que té claves les arrels en terra fèrtil.  

És absolutament impossible resumir en l’espai d’un article periodístic l’acció 

cultural de la Mancomunitat. La enumeració de les institucions creades i dels serveis 

organitzats, pren ja un llarg espai. L’acció mancomunal de cultura, sortint del clos de les 

oficines, dels laboratoris, arriba ja al poble mateix. 

Ultra els edificis escolars construïts, hi ha sis biblioteques obertes en les diverses 

comarques catalanes i que constitueixen excel·lents centres de cultura i fecundes lliçons 

d’amor a l’estudi. Precisament és en el camp de la cultura aquell en què la 

Mancomunitat veu més reduïda la seva acció. L’Estat central agabella a Catalunya la 

quasi totalitat de les funcions de cultura, en forma que avui la Mancomunitat es veu 

obligada a limitar uns quants ordres complementaris a la seva obra. (...) 

El capítol de cultura del Pressupost vigent, puja a prop de 2.500.000 pressetes. 

Això no és molt en un pressupost global de 27.000.000. No tenen doncs, gens de raó els 

qui, amb un criteri originalíssim, consideren com una disbauxa l’esmerçament de sumes 

considerables dedicades al foment de la cultura i a la instrucció del poble. Però la 

proporció de les despeses de cultura dins el pressupost de la mancomunitat, té ja un aire 

europeu innegable.  

Pel que fa al bon aprofitament de les sumes esmerçades i a l’eficàcia de l’esforç 

realitzat, tenim els testimonis irrecusables dels homes estrangers i àdhuc el de polítics i 

tècnics espanyols que han fet justícia a l’obra de cultura que la Mancomunitat de 

Catalunya ha emprès. Fa poques setmanes que visità Catalunya el Sr. Vincenti, conegut 

per la seva intervenció en qüestions d’ensenyament que pertoquen a l’Estat Central. I 

aquest senyor, en discursos pronunciats a Barcelona, tot combatent la tendència 

catalanesca de l’obra d ela Mancomunitat, li ha dedicat extraordinaris elogis i l’ha 

presentada com model i terme d’emulació per a l’Estat i les seves institucions culturals.  

L’esperit catalanesc de l’obra de cultura que realitza la Mancomunitat, mal vist 

pels enemics de les reivindicacions catalanes, ha d’ésser per a nosaltres catalans, un nou 

motiu per aplaudir aqueta obra i per ajudar eficaçment els il·lustres patricis que en 

porten la direcció.  

 

Font: «L’obra de la Mancomunitat. L’acció cultural», La Pàtria de Valls, 452 (11 de 

juny de 1921), pp. 3 i 4. Article consultat on-line a la Xarxa de Premsa Digitalitzada de 
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la Generalitat de Catalunya (XAC): http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/cgi-

bin/Pandora.exe [14/02/2017] 

 

 

. Article de Màrius Aguilar amb el pseudònim PARADOX, que pretenia fer veure 

les diferències entre criticar a la Lliga Regionalista i criticar a la Mancomunitat 

com a institució, 9 de juny de 1923.  

 

Les eleccions provincials de diumenge, tenen per a mi un valor superior a 

l’electoral, transitori, i al polític, substancial. Són més que unes eleccions. És l’atenció 

oferta a la institució cabdal de Catalunya, perquè els anomenats diputats provincials són 

els diputats de Catalunya. Si Catalunya tingués el seu parlament, aquets serien els seus 

diputats. 

 Podem fomentar que la Diputació i la Mancomunitat estigui en mans d’un partit 

polític conservador i antipàtic. Podem rebutjar en el senyor Puig i Cadafalch com a 

president de la Mancomunitat, però la Mancomunitat sempre restarà l’embrió de la 

futura autonomia, i l’únic organisme nostre amb eficàcia extensa i continuada. La Santa 

Insistència s’anomena a Catalunya: Mancomunitat. S’anomena, també, obra feta. 

Perquè el nacionalisme, perquè el poder polític de Catalunya, pot donar una resposta an 

els que l’interroguen per la seva fecunditat i per les possibilitats que posseeix, 

senyalant-los-hi les obres de la Mancomunitat, les obres d’espiritualitat i de 

materialització de la Mancomunitat.  

 Gairebé tot lo nostre polític fa pena. La fan les representacions parlamentàries, 

els partits, la vida municipal, la provincial, exceptuada la de Barcelona, tot menys la 

Mancomunitat. Els humils diputats provincials quan hi arriben semblen que’s 

transformen, prenent una dignitat representativa i una responsabilitat. Els que són partits 

protestataris, rectifiquen, i se sumen en els afanys de realitzacions de la Mancomunitat. I 

així, pel miracle del sentiment de l’alta representació de Catalunya, Homes 

d’antagòniques tendències troben un denominador comú de treball. I així també amb 

uns ínfims recursos, pot la Mancomunitat atendre a la seva vida tentacular i d’eficàcies 

certes encara que d’arreu restringida.  

 La vida catalana, perquè ella és la vida barcelonina, viu en un constant 

trasbalsament. Sembla que tot estigui en desarticulació i en davallada. Sembla que la 

invertebració espanyola, hagi contaminat aquesta vida nostra que semblava immune a 

http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/cgi-bin/Pandora.exe
http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/cgi-bin/Pandora.exe
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les decadències peninsulars. D’aquest trasbalsament, no se salva més que la 

Mancomunitat, persistint en la seva acció cultural i de treballs públics. Ella ens és 

superior, i ella guarda les virtuts perdudes per gairebé tothom. Guarda l’autoritat 

lliurement reconeguda, l’honradesa desapareguda gairebé de per a tot arreu, l’afany de 

creació i de conservació que ningú posseeix, el sentit de continuïtat, en mig de les 

generals turbulències. 

 Per això les eleccions provincials anodines arreu d’Espanya, fóra de Barcelona, 

tenen en aquí un valor únic. Per això, també hauríem de votar diumenge amb una cívica 

emoció, superior a la de les eleccions generals. El parlament és una doctrina i un 

procediment democràtic, desgraciadament, sense virtualitat a Espanya. Les obres de la 

Mancomunitat tenen una realitat. Són coses tangibles i d’alta qualitat. Són llibres, són 

escoles, són laboratoris, són biblioteques, són càtedres.  

PARADOX 

 

FONT: PARADOX (pseudònim de Màrius AGUILAR), «Crònica. Lo permanent», La 

Campana de Gràcia, núm. 2816 (9 de juny de 1923), p. 2 

 
 
 
. «Les branques eixutes», article de La Comarca, setmanari d’Olot, que es 

lamentava per la dimissió de Josep Puig i Pujadas, president del Patronat de la 

biblioteca popular de Figueres, 8 de març de 1924. 

 
La transmutació soferta per la Mancomunitat de Catalunya, tronc sanitós d’un 

arbre frondosíssim, s’ha sentit amb totes les seves conseqüències en les institucions que 

ella creava i sostenia com branques ubèrrimes de sucosos fruits. Llevat el tronc de 

l’essència filtrada en el mateix cor de la terra; absenta la tebior vital que el sostenia; 

mancada de la sang ardent, inquieta, que el tuia...les branques també han esdevingut 

resseques, eixutes. 

Aquell arbre que fecundat pel seny i el treball d’un poble escampà la seva 

exuberant vitalitat en el hort glaçat del nostre país, ara amb la destralada que li han 

ventat ha perdut la seva pròpia manera d’ésser, fugint-li l’ànima, glaçant-se-li els 

sentits...i és un dels tants planters fats que fan la viu-viu en el terrer de l’Estat. 

Així ho han comprès els catalans de l’Empordà i per això han desistit de posar en 

lloc preferent de la Biblioteca que la Mancomunitat sosté a Figueres, les escultures d’en 
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Joan Maragall i d’en Pep Ventura. I per això, per la violent metamorfosi –si ens és 

permès dir-ho així– que hem indicat, ara cuida d’aquella biblioteca popular de Figueres, 

precisament una persona que des del Consistori Municipal de la capital empordanesa 

s’oposà inútilment a la creació d’aquell centre de cultura popular. 

 Ja és una branca eixuta la Biblioteca de Figueres! I les figures nacionals d’en 

Maragall i d’en Pep Ventura, no podrien sense dol presidir l’hivern d’una institució, 

que, com les cançons dels dos eminents catalans, deuria vibrar com les flames del drap 

endreçat, deuria glatir com la vida de les ànimes pariones d’en Pep i d’en Maragall; 

deuria vessar a dolls l’essència que neix del propi esperit terral...i en canvi, mentre la 

destralada que ha colpit el tronc sia oberta, la Biblioteca figuerenca sofrirà l’hivern cru 

de la fredor de la incomprensió i del desamor d’un tutoratge estrany. 

No. Deixem que les escultures d’en Maragall i d’en Pep romanguin ignorades en 

els blocs de les nostres pedreres. 

Quan torni l’esperit terral vivificar la frondositat de la Mancomunitat, els 

empordanesos podran reprendre el seu bell projecte i junt amb les escultures d’en 

Maragall i d’en Pep, hi posarem també la del triomf creada amb el cisell de l’esperit 

damunt la pedra de la voluntat.  

 JOHÉ 

 

Font: JOHÉ, «Les branques eixutes», La Comarca, núm. 570 (8 de març de 1924), p. 2. 

 

 

 

. Ressenya d’una conferència de Joan Puig i Ferreter sobre la necessitat de crear 

biblioteques inclusives, que acceptessin la pluralitat de les ideologies existents, 

sense censura, 15 de desembre de 1930. 

 

«He vist que l’amic Vinyoles i Vivet, des del «mirador» d’aquest diari, ha parlat 

de la conferència que Puig i Ferreter va donar a manlleu, dies enrere.  

M’apresso a dir que, en el punt que s’ha discutit dita conferència, accepto 

totalment, íntegrament, la teoria de Puig i Ferreter. Fa pena en ple segle XX i a una 

setantena de quilòmetres de Barcelona, encara es tinguin de discutir certes coses. Què 

va dir, en resum, Puig i Ferrater, que no puguin acceptar tots els homes de bona 

voluntat? Senzillament, que en tota biblioteca al costat de Sant Agustí hi hagi Voltaire, 
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posava per cas. Voleu res més just, més lògic, més natural? Com voleu impugnar una 

doctrina si comenceu per no conèixer-la? És que de els biblioteques també n’hem de fer 

un problema de dretes i esquerres? En segons quines biblioteques només pot anar-hi 

segons quina mena de gent? Per fer una biblioteca mutilada, val més que comencem per 

no fer-la.  

 Una biblioteca ha d’ésser com una taula, tan delicadament parada, on tothom 

pugui trobar-hi les menges més adients al seu esperit. A la façana de les biblioteques no 

pot ni deu onejar-hi altra bandera que la bandera de la tolerància. Si hom no sap ésser 

tolerant, respectuós amb les idees d’altri, no li escau pas gens que travessi la porta d’una 

biblioteca. Ja sigui, aquest, de l’esquerra o de la dreta. Igualment faltats de sentit comú i 

d’amplària espiritual trobo aquells que en nom d’una falsa moral priven de què en una 

biblioteca hi figurin les obres de Renan, de Rousseau o de Voltaire, com aquells altres 

que en nom d’un fals esquerranisme priven de què hi figurin les obres de Bousset, de 

Sant Agustí o de Santa Teresa de Jesús. Per mi, tots porten dintre d’ells alguna cosa que 

els hi rosega l’ànima, I ni pels uns ni pels altres s’han fet els llibres 

 

Font. Agustí Vergés «Tot plegat, fa pena», Diari de Vich, núm. 184 (15 de desembre de 

1930), p.1. 

 

 

. Article que emfasitza el valor públic de les Biblioteques Populars enfront a la 

resta de biblioteques privades o d’associacions, 7 de febrer de 1931. 

 

Quan tothom demanava una biblioteca, quan s’estaven fent gestions per crear 

una biblioteca Popular, heus aquí que la Caixa de Pensions, amb una rara rapidesa, ha 

començat els treballs d’una biblioteca que com una extensió de les seves oficines 

instal·là en els baixos del seu casal. Aquest fet, en aquesta vila on les coses ens agraden 

que caiguin del cel, ha fet una excel·lent impressió. Aquesta bona impressió sens dubte 

encara s’engreixarà davant el fet que al Col·legi de Sant Raimond hi hagi una altra 

biblioteca, que Germanor prepari una altra biblioteca, que el Casal s’afanyi a formar una 

altra biblioteca i que a qualsevol altra entitat, per completar o corregir les altres 

biblioteques, li vingui el desfici de fer-ne també una.  

 Moltes biblioteques i cap biblioteca veritablement pública i tècnicament dirigida. 

De fet, totes aquestes biblioteques vénen a ésser un sabotatge de la veritable biblioteca 
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popular, que era en vies de realització, dels tràmits de la qual procurarem un dia 

assabentar els nostres lectors.  

 De moment recordem que es tractava de portar a Vilafranca una Biblioteca 

Popular de Catalunya, sota els auspicis de la Diputació de Barcelona i dirigida per el 

director tècnic de les biblioteques populars, senyor Jordi Rubió, el qual és la garantia 

més sòlida per una biblioteca seriosa i ben apropiada pel caràcter de la nostra població. 

Això era importantíssim, ja que altrament una biblioteca improvisada per uns quants 

aficionats sempre serà una biblioteca defectuosa i desorientadora.  

 La biblioteca que instal·la la Caixa de Pensions podrà tenir molts avantatges, 

però sempre serà una biblioteca d’una institució particular, d’una institució rival d’una 

altra institució igual i eminentment nostra, d’una institució que reculà davant un fet viu i 

adequat a la seva actuació com era el Casal de la Dona que no establia cap competència 

ruïnosa i que tapava un veritable forat.  

Ara altra vegada, probablement sense pensar-s’ho, la Caixa de Pensions vindrà a 

obstaculitzar una empresa netament vilafranquina i sense partidismes que hauria estat, 

sinó serà la realització més completa dels ideals de cultura nostra. Ara passarà que 

tindrem moltes biblioteques, biblioteques que es repartiran, biblioteques sense escalf 

cultural, botigues de llibres triats sovint per fer la santíssima al d’enfront. Molts rebost 

de volums, però no tindrem per ara Biblioteca-  

 De manera que el projecte de Biblioteca Popular queda en peu. 

 

Font: «Pluja de biblioteques», Acció Catòlica. Vilafranca del Penedès, núm. 1.146 (7 de 

febrer de 1931), p. 1. 
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VI. LLISTAT DE TAULES, DOCUMENTS I IMATGES QUE ES 

TROBEN AL COS DE LA TESI 

 

Llista de taules: 

 

 Taula.1. Evolució del nombre de lectors a la sala de lectura de la biblioteca 
popular de Valls entre 1920 i 1922. (pàg 184). 
 

 Taula 2. Disminució dels usuaris adults a la sala de lectura de la biblioteca 
popular de Valls (1922-1925). (pàg. 193). 

 
 Taula 3. Nombre anual d’usuaris de la sala de lectura de la biblioteca popular 

d’Olot (1922-1925). (pàg. 209) 
 

 Taula 4. Nombre anual d’usuaris de la sala de lectura de la biblioteca popular 
d’Olot (1926-1929). (pàg 212) 

 
 Taula 5. Nombre anual d’usuaris de la sala de lectura de la biblioteca popular de 

Sallent (1922- 1925). (pàg. 227). 
 

 Taula 6. Nombre anual d’usuaris de la sala de lectura de la Biblioteca Popular de 
Canet de Mar entre 1923 i 1930. (pàg. 245). 

 
 Taula 7. Nombre anual d’usuaris de la sala de lectura de la Biblioteca Popular de 

Figueres (1922-1925) (pàg. 261) 
 

 Taula 8. Nombre anual d’usuaris de la sala de lectura de la Biblioteca Popular de 
Figueres entre 1925 i 1930. (pàg. 265). 

 
 Taula 9. Nombre total de biblioteques creades a Catalunya entre 1917 i 1936. 

(pàg. 272). 
 

 Taula 10. Nombre de llibres prestats els anys 1924 i 1927 a les biblioteques de la 
Diputació de Barcelona. (pàg. 305). 

 
 Taula 11. Nombre anual de lectors de les sales de lectura de la Xarxa de 

biblioteques populars (1919-1925). (pàg 335). 
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 Img. 5.  Plànol del projecte d’Eixample Malagrida d’Olot, 1916 (pàg. 201). 
 

 Imgs. 6 i 7. Portal de Ferro encarregat per Esteve Cardelús per envoltar els 
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 Img. 9. Fragment d’un article que mostra la fascinació de la premsa local de 
Reus davant la irradiació cultural de la biblioteca popular de Valls. (pàg. 284). 
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 Img.17. La Ciutat d’ahir (1901) i la d’avui (1930). A Figueres l’edifici de la 

presó vella fou substituït per la biblioteca popular. (pàg. 353). 
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