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“Les bibliotecàries  
van ser dones intrèpides 

que no s’espantaven”

La historiadora Assumpta Montellà 
(Mataró, 1958), autora d’èxits com La 
Maternitat d’Elna (Ara Llibres, 2005), 
El setè camió (Ara Llibres, 2007) o 115 
dies a l’Ebre (Ara Llibres, 2015), publica 
Lletraferides. La història de les nostres 
bibliotecàries (Ara Llibres, 2015), en què 
ret homenatge a totes les heroïnes que 
van defensar les biblioteques abans, du-
rant i després de la Guerra Civil.  

Com eren aquestes dones que a prin-
cipis del segle XX van decidir fer-se bi-
bliotecàries? 
Eren filles de la burgesia. Com em de-
ia una de les bibliotecàries que vaig en-
trevistar: “Què podien fer les dones in-
quietes de la classe mitjana benestant 
a començaments del segle XX? Podien 
casar-se, entrar en un convent o que-
dar-se tietes. Les universitats, als pares 
els feien una mica de por, perquè hi ha-
via els dos sexes i els nous canvis soci-
als s’hi vivien amb intensitat”. Van ser 
dones intrèpides que no s’espantaven. 

Durant la Guerra Civil van anar fins a 
les trinxeres perquè els soldats pogues-
sin llegir i van anar a viure a pobles llu-
nyans per obrir-hi biblioteques. Eren 
dones independents a qui no s’aturava 
fàcilment. 

Al llibre hi ha molts testimonis. Ha fet 
entrevistes però també s’ha documen-
tat amb els dietaris. 
Fins als anys setanta les bibliotecàries 
escrivien dietaris. És una gran font per 
als historiadors. No només relataven 
tot el que succeïa a la biblioteca sinó 
que també a través dels seus escrits co-
neixes què passava al país. Reivindico 
que es continuïn escrivint, perquè, si 
no, serà difícil explicar la història 
d’aquí cent anys més. 

Els grans impulsors de la xarxa de bi-
blioteques populars van ser Enric Prat 
de la Riba, com a president de la Man-
comunitat, i Eugeni d’Ors, que va ide-
ar el projecte. Però vostè també reivin-
dica molt la figura de Jordi Rubió. 
Eugeni d’Ors era molt especial, amb una 
bona dosi de narcisisme. Era molt admi-
rat, va ser el pare del Noucentisme. Pe-

queixaven quan les lectores demana-
ven novel·les roses, devia ser compli-
cat sobreviure a totes les restriccions 
i censures del franquisme. 
Van resistir. La seva guerra va ser pací-
fica i quotidiana. N’hi havia que col·lo-
caven els llibres més adoctrinadors a 
l’últim prestatge o feien feina de formi-
gueta i anaven donant llibres en català 
i convencent els lectors perquè els lle-
gissin. Totes les bibliotecàries a qui he 
entrevistat són molt vocacionals, molt 
precises i metòdiques. §
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rò qui va picar molta pedra va ser Jor-
di Rubió, que va rellevar Eugeni d’Ors el 
1919. Ni tan sols quan van entrar els 
franquistes a Barcelona va abandonar la 
Biblioteca de Catalunya. Només en va 
marxar quan un funcionari vingut de 
Madrid li va exigir les claus. Era molt 
sistemàtic i va ser qui va organitzar tot 
el servei de biblioteques durant la Guer-
ra Civil i els bibliobusos del front. 

Per a aquestes dones tan independents 
i cultes, a qui els agradava llegir i es 
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