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Llibres de color ocre
Les biblioteques que
es van posar en
marxa durant la
Renaixença són el
testimoni de la gran
revifalla que va
viure la cultura
catalana des de
finals del segle XIX

E V A M E L Ú S

S
obre els prestatges
envernissats de no-
guera fosca s’arren-
gleraven, un rere
l’altre, tots els llibres

possibles. No resulta difícil
imaginar-se, en ensumar la
flaire de paper centenari,
aquells senyors ben vestits,
amb bigotis grans i espessos,
passejant pels salons, avui ma-
cerats pel temps, amb una pi-
pa fumejant, suaument mos-
segada, en un extrem de la
boca. O aquells menestrals
enèrgics que van posar en
marxa, a mitjan segle XIX, els
primers ateneus, amb biblio-
teca, on els obrers aprenien des
d’aritmètica elemental fins a
idiomes moderns. Gairebé dos
segles després resulta un plaer
buscar petits tresors entre ta-
pes de llibre de color terra i
pàgines tenyides d’ocre. La Bi-

blioteca de Catalunya té cata-
logats 53 centres que disposen
de fons bibliogràfic anterior a
1901, tots amb alguna petita
joia als prestatges i, sobretot,
un valor testimonial impor-
tantíssim i definidor de la cul-
tura a Catalunya. Existeixen, a
més a més, importants col·lec-
cions privades més o menys a
l’abast del públic i biblioteques
més antigues, la major part
eclesiàstiques, per on es van
perdre alguns dels homes de
lletres més importants dels úl-
tims segles.

ATENEUS I EXCURSIONISTES
És evident que arribar a tenir
un llibre a les mans, i més en-
cara un llibre en català, no
sempre ha estat tan fàcil com
ara. Els ateneus i els centres
excursionistes que van comen-
çar a proliferar cap a la dècada
del 1850, i que posaven l’ac-
cent a fer-se una bona biblio-
teca, van ser claus a l’hora de
fer arribar la cultura del país a
tothom. Sovint sospitoses de
militància catalanista i d’es-
querres, allò que en alguns
ambients conservadors era ben
bé el mateix, aquestes institu-
cions van haver de cessar la
seva activitat en alguns perío-
des. La dictadura franquista va

ser un gran embat, però no
l’únic. Durant aquestes èpo-
ques, algunes institucions van
mantenir la seva activitat d’a-
magat, actuant com a difuso-
res de la llengua i els trets di-
ferenciadors del país.

Ateneus, casinos i centres
culturals van començar a pro-
liferar gairebé a cada racó de
Catalunya coincidint amb l’im-
puls de la Renaixença. En
aquella època es va fundar el
Centre de Lectura de Reus
(1959), l’Ateneu Igualadí de la
Classe Obrera (1863), el Cercle
Literari de Vic (1860) i l’Ateneu
Català (1860), que anys després
esdevindria l’Ateneu Barcelo-
nès. Josep Maria de Segarra,
Pompeu Fabra, Josep Pla i Eu-
geni d’Ors, que van formar un
cercle conegut popularment
com la Penya de l’Ateneu o dels
Elefants Sagrats, es reunien so-
vint a la seu per parlar dels
corrents literaris que s’estaven
imposant a Europa en aquells
moments. Aquell era el rovell
de l’ou.

Per a aquestes entitats, era
una prioritat aconseguir tot ti-
pus de llibres i posar-los a dis-
posició dels seus socis. Les no-
vel·les, sembla, eren les favori-
tes. El límit, encara que se su-
posa que no sempre, estava en

la mateixa frontera que marca-
va la legalitat. Es compraven
llibres i revistes, però el fons
també es nodria amb els dona-
tius dels socis, protectors ben-
estants o institucions oficials.
Els diaris locals també dona-
ven les revistes que rebien en
intercanvi, encara que la ma-
joria de les vegades, amb re-
tard. Les classes populars i
mitjanes (els ateneus oferien
una de les poques oportunitats
d’accedir a la cultura per als
obrers) van ser les protagonis-
tes d’aquests centres culturals.
Les altes tenien sovint un pa-
per de mecenatge.

EXALTACIÓ DELS VALORS
La Renaixença combregava
amb una exaltació dels valors
de la terra, la natura i la gent
lligada al Romanticisme. Era
lògic, doncs, que les entitats
excursionistes, de vocació cien-
tífica, tinguessin un paper clau
tant en la recerca dels trets
culturals del país com en la
creació d’importants bibliote-
ques i museus. Hi havia una
urgència històrica per conèixer
Catalunya. En aquest brou van
aparèixer la Institució Catalana
d’Història Natural (1899) i l’As-
sociació Catalanista d’Excursi-
ons Científiques (1876), que

l’any 1890 es va fusionar amb
l’Associació d’Excursions Cata-
lanai va esdevenir el Centre
Excursionista de Catalunya.
L’entitat va servir de marc per
treballar a alguns dels intel·lec-
tuals més destacats de l’època,
com Pompeu Fabra i altres
companys seus també lligats a
L’Avenç i a l’Institut d’Estudis
Catalans, com ara Jaume Massó
i Torrents i Joaquim Casas-Car-
bó. Tot estava lligat. Personali-
tats de tots els àmbits –geòlegs,
eclesiàstics, notaris o lingüis-
tes–, es van preocupar de crear
un fons bibliogràfic i museístic
que esdevingués una mostra de
la personalitat del país.

La mateixa preocupació i la
mateixa vocació va mostrar
l’Institut d’Estudis Catalans
(1907), creat per la Mancomu-
nitat de Catalunya a proposta
del president Enric Prat de la
Riba. Allà es guarden, entre al-
tres documents destinats a la
investigació, la correspondèn-
cia i l’obra literària de l’escrip-
tora Mercè Rodoreda i les fitxes
originals i manuscrites del Dic-
cionari general de la llengua cata-
lana de Pompeu Fabra. L’Insti-
tut va fundar, també el 1907, la
Biblioteca Nacional de Catalu-
nya, que acull el que és
possiblement el fons bibliogrà-
fic més important de tot Cata-
lunya. I no tothom ha passat a
fer-hi una ullada!

➤ ➤ ➤

Una ruta per cofres del
tresor (n’hi ha d’altres)

BIBLIOTEQUES DE GENERALS
Biblioteca de Catalunya
Carrer de l’Hospital, 56. Barcelona.
Tel. 93 270 23 00.
■ Les naus gòtiques de l’antic Hospital
de la Santa Creu, on la biblioteca es va
instal·lar durant la República i després
d’abandonar el Palau de la Generalitat,
ja justifiquen la visita. Però no ho són
tot. El fons acull un apartat de
col·leccions generals, amb les
biblioteques personals de Josep Vicenç
Foix, Antoni M. Badia i Margarit, Avel·lí
Artís Gener, Josep Paluzie, Lluís
Tusquets de Cabirol i Rosa Leveroni,
entre d’altres. A la Reserva Impresa
dormen tota mena de llibres antics,
rars i preciosos i incunables (anteriors
al 1500). Hi ha col·leccions especials
com la cervantina, una de les més
riques i completes de l’obra de
l’escriptor, o la verdagueriana. La
secció de manuscrits alberga el primer
text documentat escrit en català, les
emblemàtiques Homilies d’Organyà del
segle XII, però també el Llibre d’orde de
cavalleria, de Ramon Llull (segle XIII), i
els manuscrits de Jacint Verdaguer
(segle XIX-XX). Els investigadors poden
consultar el facsímil fent primer la
petició. S’ha de destacar també la
col·lecció de música, la col·lecció de
gravats, la més important i valuosa de
tot l’Estat, i el Museu del Llibre Frederic
Marès, ubicat al mateix edifici de la
biblioteca, que fa un recorregut per la
història del llibre a través de 1.500
documents. La Biblioteca de Catalunya

ha organitzat aquest any l’exposició
Verdaguer. Un geni poètic al Palau Moja.

Ateneu Barcelonès
Carrer de la Canuda, 6. Barcelona.
Tel. 93 343 61 21.
■ Fundada el 1872, és la primera
biblioteca privada de Catalunya per la
qualitat i la quantitat del fons i a la
pràctica va ser la biblioteca de la ciutat
fins a l’aparició dels primers centres
públics. Seure a la sala, ubicada a la
planta noble de l’antic palau del baró
de Sabassona (1779), és traslladar-se a
una altra època i imaginar-se
consultant llibres al costat d’escriptors
com ara Josep Pla, Josep Carner i Joan
Maragall. Al seu fons hi ha llibres des
del segle XVI, manuscrits i incunables.
Destaquen les obres sobre
romanticisme i Modernisme, i alguns
llibres originals de la Revolució
Francesa. Fidel al seu esperit, l’Ateneu
gestiona una escola d’escriptura i
humanitats.

Centre de Lectura de Reus
Carrer Major, 15. Reus (Tarragona).
Tel. 977 34 07 80.
■ Les tertúlies d’un grup de joves
menestrals que es reunien per llegir en
veu alta i comentar la premsa
democràtica van esdevenir, el 1859,
l’origen de la creació d’un dels ateneus
més populars de la Renaixença. El
primer reglament es va signar en una
casa de disbauxes, una casa franca i
segura davant de les autoritats. Avui,
allò que va ser una associació obrera té
als seus prestatges 17 incunables i un
fons de llibres dels segles XVI al XVIII, a
més de la biblioteca de Miquel Ventura
i del Fons Toda, format pel llegat d’una

de les figures cabdals de la Renaixença,
Eduard Toda, del qual també es van
beneficiar la Biblioteca del Monestir de
Montserrat, l’Arxiu Històric de
Barcelona, la Biblioteca de Catalunya i
l’Institut d’Estudis Catalans, del qual
Toda va ser membre des del 1916.

Biblioteca Toda d’Escornalbou
Castell d’Escornalbou, 43. Riudecanyes
(Tarragona). Tel. 977 83 40 07.
■ Eduard Toda i Güell (1855-1941),
l’home que va construir el castell a
partir de les ruïnes del monestir
d’Escornalbou i hi va reunir una
biblioteca de 60.000 volums, va ser un
dels perdedors de la Guerra Civil. En
acabar el conflicte, Toda, arruïnat, es va
refugiar al monestir de Poblet que tant
havia estudiat, i allà va morir. El castell,
per on van passar totes les grans
personalitats catalanes d’aquell
moment, va caure a mans d’un
comerciant de Reus que havia
col·laborat amb el franquisme, que el
va vendre al Banco Urquijo. El 1983 va
ser adquirit per un consorci de la
Generalitat de Catalunya i de la
Diputació de Tarragona. Avui és
possible visitar el castell i la biblioteca,
que conserva més de 4.000 volums.

Marià Vayreda
Carrer del Pati, 2. Olot (Girona).
Tel. 972 26 11 48.
■ Va néixer de la unió, el 1987, de la
Biblioteca Municipal d’Olot (1905) i la
Biblioteca Popular (1918). Aquesta
última és una de les quatre primeres
biblioteques de la Mancomunitat de
Catalunya de Prat de la Riba i d’Eugeni
d’Ors, les anomenades Biblioteques
Prínceps. Les altres són la de Sallent, la

de les Borges Blanques i la de Valls. La
Biblioteca Municipal va aportar el fons
antic més valuós. A més dels
manuscrits i la correspondència
original de l’escriptor Marià Vayreda, el
centre guarda el Cançoner d’Olot, un
manuscrit d’entre el segle XVI i XVII
que inclou peces inèdites i és molt
important per a la història de la música
catalana. Hi ha un únic incunable, però
està acompanyat d’una dotzena de
llibres gòtics, llibres de principi del
segle XVI que conserven els caràcters
gòtics.

Lambert Mata
Carrer de les Vinyes, 6. Ripoll (Girona).
Tel. 972 70 07 11.
■ L’any 1931, Lambert Mata va fer un
donatiu de més de 30.000 volums que es
va destinar a la creació d’aquesta
biblioteca. Entre les peces més preuades
del fons hi ha 11 incunables. El més
antic, del 1486, és un exemplar de Visión
deleitable, d’Alfonso de la Torre, editat
per Fadrique de Basilea. Es pot trobar
també un volum del Llibre de les dones, de
Francesc d’Eiximenis (1495). La
biblioteca disposa d’uns 3.000
exemplars editats entre el segle XV i el
XVIII, fins a 35.000 del XIX i entre 8.000
i 9.000 volums del primer terç del segle
XX. En destaca el fons de manuscrits,
uns 250, entre els quals hi ha peces tan
interessants com unes taules
astronòmiques de Bartomeu de
Tresbens datades a la segona meitat del
segle XV, i nombroses publicacions
periòdiques del segle XIX. Ripoll
projecta la construcció d’una nova
biblioteca de 1.600 metres quadrats on
podran millorar l’ús d’aquest fons.


