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Durant un temps en la meva vida 
vaig exercir la molt noble, poètica, 
saludable i desacostumada profes-
sió del flâneur. El “flaneurisme”, 
gairebé sempre vocacional, incu-
rable i urbà, requereix complir 
tres condicions indispensables a 
l’abast de ben pocs (com aquesta 
mateixa revista): una curiositat 
il·limitada, ingents dosis de temps 
lliure i una cultura heterogènia i 
inquieta, que té com a referents 
exemplars al nostre país tres eru-
dits i amens mosqueters: Nèstor 
Luján, Joan Perucho i Álvaro 
Cunqueiro; la resta és, merament, 
una qüestió de pràctica. Puix que 
l’ociosa tasca del flâneur, el qual, 
per cert, té com a sant patró Char-
les Baudelaire, consisteix a deam-
bular indolentment, sense pressa, 
per qualsevol via pública (des del 
carreró més sòrdid fins a l’avin-
guda més sumptuosa) que atiï la 
seva indiscriminada avidesa de 
rareses, deixant, com no podria 
ser d’altra manera, que l’atzar guiï 
les seves passes (el flaneur és per 
naturalesa al·lèrgic al pla precon-
cebut i a l’exhaustivitat) i que els 
seus ulls escrutadors frueixin de 
tot allò que li ofereix l’emboscada 
i furtiva fortuna ciutadana. Al 
capdavall, es tracta d’un hedonista 
erràtic, el goig del qual rau a de-
sentranyar l’esquiva, estranya i 
contradictòria poesia que ama-
guen les modernes megalòpolis. 
Tot flâneur que es preï compleix, 
d’altra banda i “avant la lettre”, 
amb un dels preceptes més 
suggestius del credo de la Inter-
nacional Situacionista (1957-1972), 
el moviment lúdicoartísticopolític 
d’esquerres que es va donar a 
conèixer i va assolir un conside-
rable protagonisme durant els 
joiosos aldarulls estudiantils de 
l’inoblidable maig francès: “La 
dérive”, val a dir, el vagareig que 

ens porta d’un lloc a un altre, re-
corrent els incessables i contrapo-
sats àmbits de qualsevol gran ciu-
tat, propiciant imprevisibles i en-
lluernadores epifanies emocionals, 
sorgides d’una original òptica ur-
bana que té el carrer com un nou 
espai d’experimentació. Els situa-
cionistes encunyaren un revolu-
cionari concepte: la “psicogeogra-
fia”, una sort d‘urbanisme trans-
cendental, que havia de tractar 
sobre l’emotivitat humana deriva-
da del paisatge i la configuració 
geogràfica dels territoris que habi-
tem. Guy Debord, el seu més po-

pular i actiu dirigent, considerava 
el carrer l’escenari ideal per a l’e-
ducació del futur revolucionari. El 
títol del seu gran llibre manifest, 
el qual va obrir insospitades pers-
pectives a l’anquilosada, estalinista 
i sartriana esquerra francesa d’a-
quell temps, “La societat de l’es-
pectacle”, ja ens revela la dimen-
sió lúdica i política atorgada als 
espais públics, on, inevitablement, 
havia de tenir lloc l’avortada insu-
rrecció universitària que ell i el 
seus acòlits contribuïren a des-
fermar. El seu deute intel·lectual, 
confessat només en part, amb el 
surrealisme, pel que fa a aquesta 
qüestió, i, particularment, amb el 

seu gran i controvertit summe 
sacerdot, André Breton, és inequí-
voc, per no dir flagrant. Per Bre-
ton el carrer era l’àmbit on es 
manifestava l’atzar, la troballa, la 
cruïlla fortuïta dels desigs, el gre-
sol d’allò que encara té d’imprevi-
sible la vida; en suma, l’epicentre 
de la pura surrealitat (va arribar 
al punt de no voler tancar, a la nit, 
la porta de casa seva, per si el me-
ravellós el volia visitar); n’hi ha 
prou amb llegir Nadja per corro-
borar-ho i lloar-ho. Guy Debord va 
tractar de conciliar, un altre cop 
debades, poesia i política. Va ser, 
que jo recordi, el darrer frustrat 
intent de fer possible aquell adagi 
imprès als murs de Nanterre, que 
avui és pura i nostàlgica pols, 
quan no pastura d’eslògans publi-
citaris de baixa estofa: “La imagi-
nació al poder”. Qualsevol esque-
rra que es respecti a si mateixa, i 
que encara mereixi portar aquest 
nom, faria bé de no oblidar 
l’herència situacionista. El menys-
preable, avorrit, ridícul i reaccio-
nari espectacle de la nostra actual 
esquerra és la prova irrefutable 
que no ha estat així. 
  El cas és que un dia, després 
d’un fatigós i estèril vagareig, fre-
gant ja l’esgotament “psicogeo-
gràfic”, els ulls toparen amb un 
objecte que va alertar el meu ins-
tint i va aixecar les meves ventu-
roses sospites (un flâneur, ho con-
fessi o no, sempre va a la caça 
major “d’amagatalls d’or”, màgics 
racons l’existència dels quals no-
més coneixen uns pocs “iniciats”): 
un bonic i policromat fanalet 
noucentista suspès del número 26 
del passeig de Sant Joan, i sobre el 
qual es podia llegir un nom: 
“Arús”, i les paraules “Biblioteca 
Pública” (res més assenyalava, 
abans i ara, la ubicació de l’il·lus-
tre indret vuitcentista). De sobte, 

Records d’un “flâneur” (I) Un oasi 
il·lustrat: la Biblioteca Pública Arús 
Ramón Minguillón
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una emoció desassossegada em va 
colpir (intraduïble per a tots 
aquells que no conceben el para-
dís com una borgiana dimensió en 
forma de prestatgeries inesgota-
bles i atapeïdes). 

  I em vaig endinsar en un vestíbul 
amarat de penombres, on vaig 
llegir amb incrèdul esbalaïment 
algunes de les làpides commemo-
ratives que el flanquejaven: “La 
Gran Logia Simbólica Española i el 
seu districte, la Gran Lògia de Cata-
lunya i Balears, als nostres estimats 
germans Rossend Arús i Arderiu i 
Francesc Ferrer i Guàrdia, en el cen-
tenari de la creació de L’Escola Mo-
derna. Llibertat, Igualtat, Fraternitat”, 
i una altra: “Aquesta Biblioteca fou 
cedida al poble de Barcelona el dia 
24 de març de 1895 per Rossend 
Arús i Arderiu (1844-1891), escriptor, 
poeta i filantrop. Barcelona, 24 de 
març de 1995, primer centenari.” 
Impossible trobar una targeta de 
presentació tan suggestiva. Així 
doncs, sense perdre un segon, vaig 
pujar el tram d’escales marmòries 
que em separaven d’una sorpre-
nent rèplica, en reduïdes dimen-
sions, de la cèlebre estàtua La 
Llibertat il·luminant el món de Bar-
tholdi, que presidia, torxa en mà i 
damunt d’un pedestal, l’entrada al 
recinte, i als peus de la qual, escrit 
en una llosa, es deixava llegir: 
”SALVE”. No hi havia equivocació 
possible: era “un amagatall d’or”, i 
això que encara desconeixia les 

joies que ocultava el seu interior. 
Recórrer-la, cambra per cambra, 
fou com accedir a un àmbit in-
sospitat que, miraculosament, el 
temps havia preservat de la seva 
usura (més tard vaig saber-ne la 
raó). Tret d’un parell de detalls (i 
de les inevitables, encara que peti-
tes, empremtes de la tecnologia 
actual), gairebé res del seu deco-
rat original semblava que hagués 
patit canvis substancials durant el 
transcurs d’un segle i escaig: deli-
cats ornaments modernistes: cadi-
res, faristols, escriptoris, llums 
serpentejants; terres de marbre i 
mosaic propis dels pisos dels pa-
tricis barcelonins de l’Eixample, 
sostres d’estuc amb motius pin-
tats, diverses vitrines exhibint es-
plèndids llibres d’antany, vetustes 
llibreries de fusta fosca on s’abo-
caven els lloms de tants toms be-
llament enquadernats, pintures, 
busts i gravats de l’època, i, pertot 
arreu, símbols i senyals del codi 
maçònic; però, i això és el millor, 
per sobre de tot, centenars, milers 
d’antics volums temptant-me des 
de tots els racons. Què més es pot 
demanar! Un cop escorcollada fins 
a la darrera de les seves colzades, i 
saciada només en part la meva 
curiositat creixent, parlant amb 
un dels seus servicials biblioteca-
ris, vaig decidir, per descomptat!, 
fer-me soci a l’instant per prosse-
guir amb les meves indagacions i 
disposar al moment dels seus tre-
sors de paper. Dies després ja de-
sempolsava els primers volums, 
entre d’altres, els d’un quasi obli-
dat iberista i devot lusòfil català: 
Ignasi Ribera i Rovira (certament, 
mereixedor de millor sort i, sens 
dubte, d’un altre article).
  Crec que ja ha arribat l’hora 
d’il·lustrar el lector, encara que 
sigui sumàriament, sobre l’origen i 
les vicissituds històriques d’aquest 
sorprenent oasi, el seu notable i 
curiós artífex i l’extraordinària 
importància del patrimoni cultu-
ral que atresora. Pel que fa a 
aquest últim punt, només cal sa-
ber que els seus murs acullen un 
dels fons documentals més rics 

d’Europa sobre els moviments 
obrers, tant espanyols com ibero-
americans (juntament amb l’Insti-
tut Internacional d’Història Social 
d’Amsterdam), i especialment de 
les tendències anarquistes del se-
gle dinovè (en particular de 
premsa àcrata obrera: és l’heme-
roteca més completa de Catalunya 
sobre el tema); si a tot això se su-
ma la més rica i valuosa col·lecció 
de llibres de francmaçoneria 
d’Espanya, després de l’Archivo 
Histórico Nacional de Salamanca; 
ultra llibres d’art i reproduccions 
de museus d’Europa, incunables i 
volums singulars d’interès bibliòfil 
per la impressió, la il·lustració o 
l’enquadernació (dos exemples 
entre molts d’altres: el Codice 
Ius t in iani , imprès per Pere 
Schöffer de Gernszheim, soci de 
Gutemberg, Magúncia, 1475; i 
l’exquisida i famosa edició (1863) 

de Manuel Rivadeneyra d’El inge-
nioso hidalgo Don Quijote de La 
Mancha ); llibres sobre la història 
colonial d’Amèrica i Filipines, i un 
llarg etcètera d’altres matèries, es 
tindrà una idea aproximada de la 
indiscutible rellevància d’una ins-
titució que, per a la nostra ver-
gonya (una més entre infinitat 
d’altres si de cultura es tracta), 
roman relegada a l’oblit, ja que 
són comptats els barcelonins que 
la coneixen i encara menys els 
que la freqüenten. 
  La biblioteca es va crear per 
encàrrec de Rossend Arús i Arde-
riu, ric pròcer i filantrop barcelo-
ní, en el testament del qual instituí 
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Valentí Almirall i Antoni Farnés 
hereus de confiança (marmessors) 
de la seva fortuna, amb la missió 
de fundar una biblioteca pública i 
de caràcter popular. L’Arús va ser 
la primera biblioteca popular de 
la ciutat, i amb uns criteris força 
avançats als de l’època. Quan es va 
obrir (1895) a Barcelona no hi 
havia cap entitat d’aquestes carac-
terístiques; les biblioteques espe-
cial i tzades -Medicina, Juris-
prudència, Advocacia, Fomento 
del Trabajo, Ateneu, etc.- no eren 
públiques, tret de la Universitària, 
que pel seu caràcter freturava 
d’obres modernes. Molts profes-
sionals i artistes de prestigi van 
col·laborar en el projecte, i basti-
ren un espai d’una elegància i 
d’una gràcia enlluernadores. Va-
lentí Almirall, el cèlebre ideòleg 
polític, va ser el responsable de 
donar forma al fons bibliogràfic 
seleccionant un total de 20.000 
volums, que va adquirir als llibre-
ters més importants de Barcelona, 
Madrid, Milà, París, Lausana i d’al-
tres, als quals s’afegiren els 4.000 
volums de la biblioteca particular 
del mateix Arús, un llegat bàsica-
ment literari, però que comptava 
amb una magnífica i selecta 
col·lecció de llibres de franc-
maçoneria, molt importants per-
què es tractava d’obres d’ordre 
intern, i cal no oblidar que Almi-
rall, aprofitant l’avinentesa, va 
concebre una mena de museu del 
llibre on fos possible contemplar 
la història de la impremta i de les 
arts gràfiques. 
  Tanmateix, les sempre adverses 
circumstàncies econòmiques del 
centre, que hi foren ja de bon 
començament i, que mai l’aban-
donaren, arriben fins als nostres 
dies. La dictadura franquista, això 
a part, la va tancar a principis de 
1939, i així va romandre vint-i-cinc 
anys (amb la particularitat que el 
conserge no va ser acomiadat i va 
viure amb la seva família en un 
habitatge contigu a la sala de lec-
tura). Per un cop, el silenci i la 
indiferència van jugar al seu fa-

vor, i el quart de segle d’oblit va 
tenir la seva recompensa: a causa 
del tancament, els fons sobre 
francmaçoneria, anarquisme i 
moviments obrers es van deslliu-
rar del zel inquisitorial. La biblio-
teca va reobrir “discretament” les 
portes el 13 de setembre de 1967. 
Avui dia l’Arús és un centre de 
recerca especialitzat (l’Ateneu En-
ciclopèdic Popular s’ha instal·lat 
en el pis contigu a la biblioteca), 
on també s’organitzen conferèn-
cies i s’hi fan presentacions de 
llibres relacionats amb maçoneria, 
esoterisme, història dels movi-
ments obrers, etc.   
  Per acabar, un nom: Rossend 
Arús i Arderiu, una biografia per 
conèixer. Nascut a Barcelona el 
1847 i mort als 44 anys a la ma-
teixa ciutat, demiürg d’aquest in-
comparable món, maçó de renom, 
va exercir importants càrrecs com 
el de Gran Mestre de la Gran 
Lògia Simbòlica Regional Catala-
na (entitat que va tenir com a seu 
la seva pròpia casa) dins d’aquella 
clandestina i mística multinacio-
nal d’antany: la maçoneria. Desta-
cat patriota, va ocupar la secreta-
ria del Primer Congrés Catalanista 
de l’any 1880; d’ideologia republi-
cana i, per tant, federalista i ibe-
rista per torna. De les idees que 
impulsaven el seu credo ètic i el 
de la Lògia Simbòlica cal destacar: 
el lliurepensament, l’antideisme i 
l’anticatolicisme, el laïcisme i el 
suport a l’escola pública. Quant a 
la seva vessant creativa, s’han de 
remarcar les col·laboracions en 
diverses publicacions satíriques de 
l’època, com ara La Campana de 
Gràcia o L’Esquella de la Torratxa; 
així mateix va desenvolupar una 

prolífica activitat com a drama-
turg: més de quaranta obres tant 
en català com en castellà, algunes 
d’exaltació o de burla política, 
com ara Mai més monarquia! o 
Viva la Federal. La seva filantropia 
el menà a finançar de la seva 
butxaca la construcció d’algunes 
escoles i altres obres socials. 
Rossend Arús era el prototipus 
d’home il·lustrat, avançat, generós 
i compromès, que fa que aquest 
món sigui menys estúpid i més 
just; un home que “sempre va 
considerar la ignorància com una 
calamitat social”, perquè, com 
deia el mateix Arús: “Com més 
il·lustració té un poble, més lluny 
està de l’absolutisme.” Dit això, no 
voldria concloure aquest article 
sense afegir algunes de les regles 
de funcionament (que continuen 
vigents) de la biblioteca, a tall d’e-
xemple del seu inaudit (per a 
l’època) tarannà liberal i demo-
cràtic:
  “La Biblioteca serà sempre pública 
[…] i no es podrà excloure sistemàti-
cament cap gènere de llibres per 
motius socials, polítics ni religiosos, 
[…] no podrà tenir en la presidència 
ni en cap altre lloc dels seus salons 
retrats ni símbols polítics, socials o 
religiosos d’actualitat, […] no es podrà 
impedir l’entrada ni els mitjans de 
llegir o estudiar a cap persona per 
raó de sexe, edat ni classe. En tots el 
documents oficials de la Junta, així 
com en tots el actes que se celebrin 
a la Biblioteca, es podrà usar indis-
tintament les llengües catalana i 
castellana, igualment nacionals.”
  No puc evitar sentir tristesa i 
vergonya en comprovar que, a 
hores d’ara, transcorregut més 
d’un segle des de la redacció d’a-
quests preceptes, encara hi ha 
certa gent a Catalunya que en 
trobarà algun massa tolerant o, el 
que és pitjor, fins i tot anticatalà. 
Tenia raó Rossend Arús: la ig-
norància i els absolutistes de qual-
sevol mena són i seran la nostra 
calamitat social. Mals temps per a 
Catalunya, molts mals temps.


