
P r o d u c t e
final d’una
tesi de doc-
torat (p. 9;
presentada
on, quan,
davant qui?),
és aquesta

una monografia tan consistent com útil.
Complementària de la dedicada per
Assumpció Estivill a L’Escola de
Bibliotecàries. 1915-1939 (veg. Els
Marges, núm. 49, març de 1994, p. 120-
123). Que ajuda a reconstruir al detall la
història, interna i externa, d’una de les
iniciatives més plausibles dutes a terme
des del govern de la Mancomunitat: la
creació d’una xarxa de biblioteques
populars. En el marc d’una política cul-
tural mesocràtica (p. 215-216) de moder-
nització i culturalització del país (p.
240), insòlita i singular en el context
hispànic de l’època (p. 24-26). En plena
desclosa del noucentisme (del qual no
s’indica, almenys dins el cos del text, la
bibliografia utilitzada per fer-ne aquí l’a-
pressada síntesi: p. 54). I tot seguint els
models anglosaxons, pel que fa a con-
cepció global i a sistema de funciona-
ment (p. 26-34); i el model alemany, pel
que fa al procediment de catalogació

dels fons bibliogràfics (p. 106). Amb un
balanç de conjunt francament positiu (p.
243-246). Prou com perquè, després de
l’envestida primoriverista, puguin
aquestes biblioteques reprendre eficaç-
ment la tasca durant els anys de la
Generalitat republicana i fins a l’acaba-
ment de la guerra civil (p. 240-241).
Entre els múltiples i diversos aspectes
dignes de ser remarcats d’aquest treball,
valgui aquí l’èmfasi, amb voluntat
sinecdòquica, sobre uns pocs. Com ara
l’anàlisi de les diferències i les conco-
mitàncies entre la primera etapa, sota la
direcció d’Eugeni d’Ors, i la segona,
sota la de Jordi Rubió i Balaguer (p. 241-
242; nascut el 1887, no el 1897!: p. 94).
Més amatent aquell a la difusió propa-
gandística del seu invent (que després,
com la resta del seu ideari, exportarà
també pràcticament tal qual a Espanya:
p. 87) i a la ritualització; més abocat
aquest a les qüestions pròpiament tècni-
ques i organitzatives de la xarxa (p. 241-
242). També el reconeixement per part
de Rubió de la feina desplegada pel seu
predecessor (p. 118), després d’haver
estat aquest injustament defenestrat amb
pretextos irrellevants com el d’un supo-
sat tracte de favors envers la biblioteca
de Canet (p. 91-93). O inconvenients
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pràctics derivats de l’edificació de les
biblioteques en llocs allunyats del centre
(p. 144-145), per causa d’assimilar Ors
la biblioteca amb un “temple de cultura,
al qual cal peregrinar a la recerca del
saber” (p. 66-67). O, en un altre ordre de
coses més intangible, inconvenients
resultants de la censura: en clau típica-
ment noucentista (Rubió desaconsellant
l’adquisició d’obres de literatura popu-
lar: la revista En Patufet, les novel·les de
Folch i Torres o de Salgari, p. 170), o en
clau dictatorial espanyola (baixa forçosa
en la subscripció de La Veu de
Catalunya, La Publicitat, etc., p. 122,
així com de “totes les publicacions polí-
tiques, inclosa la premsa local”, p. 173).
I tot plegat sense que la necessària con-
sideració d’aquests aspectes inequívoca-
ment superestructurals se saldi en l’oblit
d’altres de prou més bàsics, com ara les
condicions laborals de les bibliotecàries i
del personal subaltern (p. 157-168) o els
pressupostos esmerçats a fer viable la
realització i el manteniment del projecte
(p. 226-237).
Una aportació de mèrit, aquesta de
Teresa Mañà. Només cal desitjar-li
prompta descendència. Sense que calgui
esperar tant de temps com la que la sepa-
ra de la d’Assumpció Estivill. I a propò-
sit de tantes altres empreses culturalitza-
dores com van ajudar a vertebrar la
Catalunya del nou-cents.
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