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Tenir accés a la consulta en una biblioteca de textos de tota mena escrits en català no sempre ha estat possible

U N R E C O R R E G U T P E R L E S B I B L I O T E Q U E S C A T A L A N E S

BIBLIOTEQUES ESPECIALITZADES
Biblioteca de Sant Pau i Santa Creu
(infantil)
Carrer Hospital, 56. Barcelona.
Tel. 93 302 53 48.
■ El Centre de Documentació de Llibre
Infantil de la Biblioteca Sant Pau - Santa
Creu disposa d’un fons de 12.044 llibres
i revistes editats entre el 1850 i el 1960.
Hi ha peces úniques a l’Estat espanyol
tan pel seu valor literari com històric
escrites en castellà i en català, com ara
Alícia en terra de meravelles (1921), que va
ser traduïda per Josep Carner i
il·lustrada per Lola Anglada, una de les
més prestigioses dibuixants de l’època;
El Negrito Sambo: cuento tropical en siete
panoramas (1947); Las aventuras de
Pinocho (1947), amb dibuixos de Piti
Bartolizzi; i els Cuentos del avi; Cuentos de
la vora del foch (1889), de Serafí Pitarra.
Un altre atractiu és l’interès i l’amor
per aquests llibres de la gent que
treballa al centre.

Biblioteca Popular Francesca
Bonnemaison (dones)
Carrer de Sant Pere Més Baix, 7. Barcelona.
Tel. 93 268 01 07.
■ L’any 1909, quan la cultura era un
àmbit molt restringit per a les dones,
Francesca Bonnemaison creava la
Biblioteca Popular per a la Dona. A la
resta de capitals europees van trigar
almenys una dècada a arrencar
iniciatives similars. L’èxit assolit va
animar el grup promotor de la
biblioteca, encapçalat per
Bonnemaison, a crear l’Institut de
Cultura, que va formar
professionalment les dones en
activitats tradicionalment masculines
com ara la fotografia i la delineació. La
Bonnemaison es va traslladar al casalot
del carrer Sant Pere el 1922, on disposa
de més espai per a l’ampli fons
bibliogràfic i les activitats que
organitza.

Biblioteca Pública Rossend Arús
(maçoneria i anarquisme)
Passeig de Sant Joan, 26. Barcelona.
Tel. 93 232 54 04.
■ Fundada l’any 1895, s’ha convertit en
un centre d’investigació dels
moviments ideològics contemporanis,
gràcies a l’important fons bibliogràfic
de final del segle XVIII i principis del
XIX. Algunes obres van ser donades per
figures emblemàtiques de la cultura
catalana contemporània com ara
Apel·les Mestres i Víctor Balaguer. Arús,
escriptor, periodista i home
progressista, era maçó i va arribar a
tenir el càrrec de gran mestre de la
Gran Lògia Catalano-Balear. La
bibliografia sobre el tema és
completíssima a la biblioteca. El centre
col·labora amb organitzacions
maçòniques de tot Europa i hi té
signats convenis de col·laboració.
L’altra especialitat de la biblioteca,
d’acord amb l’època en la qual es va
fundar, són els moviments obrers del
segle XIX i la història de l’anarquisme.
És remarcable la documentació de la I
Internacional a Espanya.

Biblioteca General del Museu Nacional
d’Art Contemporani
Carrer del Comerç, 36, 2a planta. Barcelona.
Tel. 93 268 12 44.
■ Té l’origen en un nucli d’obres de
consulta que es va reunir a finals del
segle XIX, durant l’Exposició Universal
de Barcelona del 1888. Avui, al fons hi
ha uns 120.000 volums de monografies
i catàlegs d’art de totes les èpoques. A la
secció de reserva hi ha incunables,
manuscrits, obres editades abans del
1850 i edicions de bibliòfil. Entre les
peces que fan sentir més orgullosos els
responsables hi ha els catàlegs de mà
d’exposicions i l’arxiu de premsa.

BIBLIOTEQUES CIENTÍFIQUES
Biblioteca del Museu de Ciències Naturals
Parc de la Ciutadella, s/n. Barcelona.
Tel. 93 319 69 12 i 93 319 68 95.

■ El gener del 2002 es van unificar els
Museus de Geologia i de Zoologia i es va
crear el Museu de Ciències Naturals,
que té la seu al popular Castell dels Tres
Dragons, construït per fer de
cafè-restaurant durant l’Exposició
Universal del 1888. El fons bibliogràfic
més valuós és el del Museu de Zoologia,
bastit l’any 1878 amb la base del llegat
de la biblioteca particular de Francesc
Martorell i Peña. De les 980
publicacions periòdiques de les quals
disposa la biblioteca avui, n’hi ha unes
50 del segle XIX. El fons de llibre
naturalista és petit, però molt
interessant, amb obres de Buffon i
Cuvier. Hi ha uns 22 volums del segle
XVI al XVIII, i uns 400 del XIX amb
excel·lents il·lustracions. No hi ha servei
de préstec, però sí de consulta.

Biblioteca de l’Institut Botànic
de Barcelona
Carrer Muntanyans, s/n. Barcelona.
Tel. 93 325 81 04.
■ Va néixer el 1916, integrada en la
Biblioteca General del Museu
Martorell. El Gabinet d’Història Natural
de la Família Salvador (segles
XVII-XVIII), un dels grans atractius del
centre, i l’herbari de F.X. Bolós (segles
XVIII-XIX), destaquen entre les
sorpreses més agradables que guarda el
fons. Hi ha un conjunt de treballs, des
del segle XVII fins a l’actualitat, que
combinen l’interès històric i científic.

Biblioteca del Centre Excursionista
de Catalunya
Carrer del Paradís, 10, pral. Barcelona.
Tel. 93 315 23 11.
■ El seu fons està reservat als socis.
Entre els documents guardats per
aquesta biblioteca, formada per un
fons de 32.000 llibres recopilats durant
els 124 anys d’existència de l’entitat,
destaca un manuscrit original de Lo
Catalanisme, de Valentí Almirall, una
bona col·lecció de llibres dels segles XVI,
XVII i XVIII, que actualment està
catalogant la Biblioteca de Catalunya i

algunes de les primeres guies de
muntanya que es van fer sobre
Catalunya per autors com ara Cèsar
August Torres i Artur Osona.

BIBLIOTEQUES ECLESIÀSTIQUES
Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona
Carrer Diputació, 231. Barcelona.
Tel. 93 454 16 00.
■ El bisbe Josep Climent va fundar-la el
1772 fusionant dues biblioteques
eclesiàstiques. La biblioteca disposa de
més de 100.000 llibres editats abans del
segle XX, molts procedents de les
col·leccions privades de bisbes i erudits
com ara Fèlix Amat i Milà i Fontanals.
El centre disposa de 90 incunables i de
fins a 3.000 volums del segle XVI.

Abadia de Montserrat
Monestir de Montserrat. Barcelona.
Tel. 93 835 02 51.
■ Els murs de l’abadia guarden
meravelles. A la part més antiga del
fons es comptabilitzen uns 1.500
manuscrits, les fitxes d’uns 400 llibres
incunables –alguns dels quals van ser
impresos a Montserrat al voltant de
l’any 1500–, uns 4.000 llibres del segle
XVI, i un important fons gràfic format
per uns 500 mapes antics i més de
18.000 gravats, amb obres, entre
d’altres, de Rembrandt, Rubens i Goya.

Biblioteca Pública Episcopal de Vic
Carrer de Santa Maria, 1. Vic (Barcelona).
Tel. 93 889 44 32.
■ Va ser inaugurada el 1806 i des del
principi, inspirada en la Il·lustració, va
tenir un caràcter obert, un fet que la va
convertir en centre de formació de
personalitats com ara Jaume Balmes,
Jacint Verdaguer i sant Antoni Maria
Claret. Es va crear, però, a final del
segle XVIII, partint de la base d’un fons
d’uns 7.000 llibres procedents dels
convents suprimits pels jesuïtes. Avui
hi ha uns 100.000 volums, prop de 200
incunables i uns 3.000 manuscrits, el
més antic dels quals és del segle IX.


