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Alumnes davant la porta  
de la franquista Escuela de 

Bibliotecarias. GENERALITAT 

DE CATALUNYA   

De la Fiesta  
de la Raza a  
la Nova Cançó

Quan Eugeni d’Ors va escriure el projec-
te sobre la instal·lació d’un sistema de bi-
blioteques populars va especificar que 
era “indispensable” una sala de conferèn-
cies per acollir tota mena d’activitats cul-
turals. “Molt sovint en les nostres pobla-
cions seria l’única sala políticament 
neutral que es pogués destinar a finali-
tats així”, va escriure. Des del 1923 fins al 
1936 a les biblioteques populars es par-
lava de literatura, història del llibre cata-
là, excursions, agricultura, cuina o medi-
cina pràctica. Entre els conferenciants hi 
havia des de Carles Riba fins a Josep M. 
de Sagarra passant per Francesc Trabal 
i J.V. Foix. Però amb el franquisme les ac-
tivitats culturals a les biblioteques van 
canviar absolutament i es van centrar en 
l’adoctrinament patriòtic i religiós. S’hi 
celebrava tant el  18 de juliol com la Fies-
ta Nacional de los Mártires de la Tradi-
ción, l’ocupació de Tànger i la Fiesta de 
la Raza, i es feien conferències sobre els 
Reis Catòlics i el Concili de Trento.  

Com explica As-
sumpta Estivill a Les bi-
blioteques populars de 
Barcelona com a espais 
de socialització durant 
el segon franquisme, 
1957-1975, a partir dels 
anys seixanta el règim fran-
quista va afluixar la pressió i es 
van començar a fer exposicions 
sobre temes i autors o creadors lo-
cals. La música en viu va començar a ser 
força freqüent a les biblioteques. El 1958 
la Diputació de Barcelona va dotar totes 
les biblioteques d’un tocadiscos. A Car-
dedeu, Pere Riera va fer una conferèn-
cia sobre la Nova Cançó Catalana el 1963 
i va interpretar algunes de les seves can-
çons. Un any després, a Rubí, la biblio-
tecària Antònia Montmany va organit-
zar amb el Centre Excursionista de Ru-
bí dues sessions dels Setze Jutges.   

També es van començar a organitzar 
excursions i colònies per als infants i 
conferències. Per exemple, a Sitges Ale-
xandre Cirici Pellicer va fer la conferèn-
cia Sitges en quatre etapes de l’art cata-
là: il·luminisme, modernisme, noucentis-

1961. A la dècada dels 
seixanta també es van 
començar a organitzar 
cinefòrums que acaba-
rien tenint un fort matís 
polític. Un altre senyal 

que indicava que els 
temps estaven canviant eren 

els espectacles teatrals que s’hi 
feien: trencaven els esquemes 

clàssics i estaven molt connectats 
amb noves expressions de la cultura ca-

talana. El 1961 l’Escola d’Art Dramàtic 
Adrià Gual representava obres de Bros-
sa i Rilke i un monòleg de Cocteau a Sa-
llent i Puig-reig. L’Agrupació Dramàti-
ca de Barcelona representava La can-
tant calva, de Ionesco, a Terrassa. I ja a 
començaments dels anys setanta, Els 
Joglars van portar a la biblioteca de Mo-
llet del Vallès El joc i Cruel ubris. Va ser 
a les biblioteques on el català també va 
abandonar la clandestinitat. El 1960 la 
biblioteca d’Arenys de Mar va organit-
zar un primer curs de català. Sis anys 
després, el 31 de gener del 1967, la Dipu-
tació de Barcelona establia aules per en-
senyar el català a les biblioteques. §
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me i surrealisme, i a Roda de Ter es par-
lava de jaciments arqueològics i dels 
costums del poble al segle XVIII.   

Un altre aspecte que es va anar intro-
duint tímidament a les biblioteques va 
ser  l’educació sexual dels infants. L’ac-
tualitat política –com la Guerra del Vi-
etnam o l’assassinat de Kennedy i fins 
i tot la història del sindicalisme espa-
nyol (amb Miquel Roca Junyent de con-
ferenciant)– era un dels altres temes 
que es començaven a discutir a la xarxa 
de biblioteques com la de Terrassa l’any 


