
l'escola de bibliotecàries
per Rosa Leveroni

El mes de desembre de l’any passat, 
vaig recordar, en aquesta revista, el 
cinquantenari de la fundado de l’obra 
de les Biblioteques Populars. El 1965, 
l’obra que la precedí, l’Escola de Bi-
bliotecàries, complia els seus cinquan-
ta anys d’existència. Aleshores, la com-
memoració d’aquesta data important 
per al desenvolupament del nostre 
món cultural, passà desapercebuda per 
a la majoria de nosaltres; per tant, 
m’ha semblat escaient de complemen-
tar l’article anterior parlant ara de la 
instiució que va contribuir, d’una ma-
nera tan decisiva, a l’èxit assolit per 
l’obra de les nostres Biblioteques.
Començaré dient que l’Escola de Bi-
bliotecàries de Barcelona va néixer 
d’una manera natural i lògica en 
plantejar-se la Mancomunitat la ne-
cessitat de la creació d’aquestes Bi-
blioteques Populars. L’onze de maig 
de 1915 l’Assemblea de la Mancomu-
nitat va aprovar l’informe sobre Bi-
blioteques Populars1 que havia for-
mulat el Consell d’Investigació Pe-
dagògica. A l’informe hi anava inclo-
sa la fundació de l’Escola Superior 
de Bibliotecàries, com s’anomenà ales-
hores, segons el projecte d’Eugeni 
d’Ors. Partia de la idea que les Bi-
blioteques necessiten personal especia-
litzat que calia formar en una escola 
especialment creada per a aquesta fi-
nalitat. El mateix any 1915 es publi-
cà la primera convocatòria d’ingrés 
a l’E.B.2 i el mes de novembre s’inau-
gurà el curs en unes aules de l’Escola 
Industrial. Després, l’Escola ha tingut 
diversos allotjaments: els baixos del 
Palau de la Generalitat, la Casa dels 
Canonges, i des del 1938 està instal- 
lada a l’antic Hospital de la Santa 
Creu, al costat de la Biblioteca de 
Catalunya. Molt aviat es va veure que 
és imprescindible que una escola de 
bibliotecaris estigui estretament vin-
culada a una Biblioteca important: en 
aquest cas, la Biblioteca de Catalu-
nya. De la Casa dels Canonges a 
l’Hospital de la Santa Creu, l’Escola 
de Bibliotecàries ha seguit els can-
vis de casa de la Biblioteca.
La formació tècnica i cultural va, 
doncs, encaminada a un fi ben con-
cret. Cultura general, més humanísti-
ca que no científica, tècnica, ben am-
pla — teòrica i pràctica—, de biblio-
teques. Insisteix en la formació lite-
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Una classe a la primera època de l’Escola de Bibliotecàries, a can Batiió.

rària de les alumnes amb vista a la 
selecció de lectures i a l’orientació del 
lector.

La biblioteca de l’Escola quan era instal·lada a la casa dels Canonges.

Bé que ens limitem a un breu esbós, 
sembla que val la pena de ressaltar 
la importància que té per a la cultu-
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Les alumnes de l'Escola commemoren, amb un muntatge dramàtic, el centenari de 
I’aOda a la Pàtria» (1933).

ra catalana, i també en relació amb 
el moviment bibliotecari d’arreu del 
món, la creació d’una escola de biblio-
tecàries el 1915; just al començament 
de la primera guerra mundial. A TEu- 
ropa continental (França, Bèlgica, Ho-
landa, etc.) gairebé totes les escoles de 
bibliotecaris per a formar personal 
de biblioteques de grau mitjà i po-
pulars, apareixen entre la segona i la 
tercera dècada del segle. El moviment 
de renovació de les Biblioteques no

pren, per exemple, a França, veritable 
importància fins després de la segona 
guerra mundial.
Pel que fa a la resta d’Espanya, l’Es-
cola de Bibliotecàries era una novetat 
extraordinària. Una novetat que no 
despertà comentaris i pensem que pas-
sà pràcticament desapercebuda per-
què era, gosaríem dir, incomprensible. 
Venia a resoldre un problema del tre-
ball bibliotecari que no solament no 
s’havia encara formulat, sinó que tri-

garia molts anys a presentar-se com a 
tal. Si no s’havia plantejat la neces-
sitat de personal especialitzat per a 
les Biblioteques en general, menys 
encara per a les de tipus popular. En-
cara avui les Biblioteques a Espanya 
són regides per personal del «Cuerpo 
de Bibliotecarios», llicenciats de la Fa-
cultat de lletres —especialitat d’his-
tòriques—. Cal dir, però, que entre un 
grup ple d’inquietud de bibliotecaris 
del «Cuerpo», se sent actualment la 
necessitat de la formació en funció de 
la Biblioteca i que treballen per arri-
bar a una solució. Existeix a Madrid, 
des de fa uns quants anys, la «Escuela 
de Bibliotecarios y Documentalistas». 
I cap al 1930 una institució america-
na va fundar a Madrid uns cursos de 
biblioteconomia, que el 1935 es posa-
ren incidentalment en contacte amb 
l’Escola de Bibliotecàries de Barce-
lona.
Pel que fa a la significació que la 
creació de l’Escola té dintre l’Obra 
Cultural de la Mancomunitat, podríem 
dir que representa el punt de fixació 
i maduresa d’aquell programa de 
magnífiques realitzacions que fou dut 
a terme amb una rapidesa i una efi-
càcia tan extraordinàries, que, avui 
que les estudiem amb la perspecti-
va que els dóna el temps, ens semblen 
un pur i simple miracle. L’Escola de 
Bibliotecàries ve després de la funda-
ció de l’Escola del Treball, de l’Escola 
d’Agricultura, de la creació dels Ser-
veis Tècnics, etc., etc.: quan la Manco-
munitat tenia ja una Escola Normal i
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Laboratori de restauració i relligadura a 
l’dstatge actual de l’antic Hospital de la 
Santa Creu. Les Fotografies que ¡Ilustren 
aquest article han estat facilitades per 
l'Escola de Bibliotecàries.

escoles que funcionaven per tot Ca-
talunya. És a dir: es crea quan, per 
mitjà de la difusió de l’obra cultu-
ral, s’arriba a la necessitat de Biblio-
teques, quan ja hi ha un nucli prou 
important que té necessitat de la lec-
tura i quan pot tenir eficàcia fomen-
tar-la.
L’Escola de Bibliotecàries seguí una 
línia recta i continuada fins al 1939 
i, estirant molt, podríem dir que fins 
avui. Hi hagué el parèntesi de la Dic-
tadura, amb alguns canvis de profes-
sors i d’assignatures i canvi de llen-
gua, i també l’inevitable canvi d’en-
focament que, com tantes institucions 
culturals, ha experimentat a partir del 
1939. La majoria de les alumnes gra-
duades de l’Escola de Bibliotecàries 
ocupen els llocs corresponents de les 
Biblioteques Populars i de les Biblio-
teques Especialitzades, dependents de 
la Mancomunitat, de la Diputació o de 
la Generalitat.
La continuïtat i la persistència de l’Es-
cola de Bibliotecàries aconseguí de 
crear, de mica en mica, l’ambient 
apropiat per a assentar la idea que 
les biblioteques necessiten personal 
amb formació especialitzada. Els anys 
immediats a la guerra civil comencen 
a sol·licitar el servei de personal sor-
tit de l’Escola, algunes Biblioteques 
d’institucions privades (Col·legis d’Ad-
vocats, de Notaris, d’Enginyers, etc.), 
la Biblioteca Universitària de Barce-
lona i alguns dels Seminaris de la 
Universitat, etc.
Creiem sincerament que l’eficàcia i la 
continuïtat de les Biblioteques Populars 
de Catalunya —continuïtat i vitalitat 
que ni el gran cataclisme del 1936 no 
ha pogut frenar— són degudes en gran 
part al fet que han estat sempre ser-
vides per personal professional. La 
poca eficàcia d’alguns intents de Bi-
blioteques Populars assajats en altres 
indrets abans, durant i després de la 
República, és degut exclusivament a 
la falta de personal especialitzat, i 
més encara, al fet de no sentir-ne la 
necessitat.
Actualment, l’Escola de Bibliotecàries 
travessa un període d’estancament. Li 
falla el clima, imprescindible en una 
professió tan eminentment social. Viu

massa al marge de l’evolució en el 
camp professional. És de doldre, per-
què davant la ràpida evolució del mo-
viment bibliotecari a Europa — a par-
tir de la primera guerra mundial, i 
molt més encara de la segona —-, si 
s’hagués sabut mantenir alerta i al dia, 
estava en situació de fer un bon pa-
per al costat de les noves institucions 
similars que han anat sorgint una mi-
ca pertot arreu.
És evident que l’Escola de Bibliotecà-
ries ha de fer l’esforç de renovar-se, 
si vol conservar el que li resta i re-
cuperar el seu prestigi. Ha d’intentar 
d’irradiar la influència de la seva ex-
periència en el món bibliotecari del 
país, i no cal dir que ha de procu-
rar d’estar en situació d’ajudar i col- 
laborar en el moviment a favor de la 
formació professional del bibliotecari, 
que ara es desperta a Espanya: mo-
viment del qual pot considerar-se peo- 
nera.
Les perspectives de treball per a les 
alumnes procedents de l’Escola de Bi-
bliotecàries han canviat molt des de 
l’època de la seva fundació. I molt 
més en els darrers vint anys. Ja no són 
només les Biblioteques Populars o Bi-
blioteques públiques (generals o es-
pecials) que en sol·liciten els serveis. 
Els Serveis de Biblioteca, Arxiu i Do-
cumentació d’editorials, laboratoris, i 
de moltes altres empreses, sense obli-
dar els de particulars, són un camp 
de treball obert als bibliotecaris. L’Es-
cola de Bibliotecàries s’ha de fer res-
sò d’aquestes necessitats professionals 
i tenir-les en compte en refer el seu 
programa tècnic. Actualment ja no és 
possible un programa únic; convenen 
diversos graus, i en acabar, potser di-
verses especialitzacions. Llegim a la 
premsa que la recent Escola de Bi-
bliotecàries de la Universitat de Na-
varra té tres graus. És molt complex, 
i impossible en la llargària d’un arti-
cle, de parlar de programes concrets. 
Per a arribar-hi cal unir les pròpies 
experiències i l’adaptació de les d’altri 
a la pròpia realitat. Ens limitem a 
recordar-ne l’absoluta necessitat.
L’Escola de Bibliotecàries no ha de 
viure isolada, no ha d’oblidar tampoc 
el perfeccionament de les bibliotecà-
ries que exerceixen. Ha de retrobar, 
modernitzat, evolucionat i posat al dia, 
l’esperit dinàmic —de servei, per dir- 
ho en mots d’ara— que va informar-
ia en el moment de la fundació i 
durant força anys.
L’Escola de Bibliotecàries de Barcelo-
na és una institució femenina. En l’in-
forme del Consell d’Investigació Pe-
dagògica són donades les raons d’a-
questa exclusivitat. Llavors sens dubte 
eren lògiques, i hem de reconèixer 
que fou un benefici positiu d’obrir 
nous horitzons a l’element femení del 
1915. Actualment, creiem que aquesta 
exclusivitat ja no té raó d’ésser: el 
temps i les circumstàncies han can-
viat.—ROSA LEVERONI.

La biblioteca de l’Escola al seu estatge 
antic.

HAMMOND'

Ha estat presentat per primera vegada 
a Espanya el mundialment famós orga-
nista nord-americà Jackie Davis, conegut 
internacionalment pels sons personals 
que produeix amb el seu vibrant orgue 
HAMMOND.
La seva esperada i brillantíssima actuació 
a Barcelona i a Madrid ha estat un autèn-
tic esdeveniment per a tots els amants 
del Jazz i de la música moderna.
Jackie Davis ha demostrat al nostre 
públic el seu estil incomparable, la 
seva traça, la seva brillantor i la, seva 
extraordinària habilitat davant l’orgue
HAMMOND.
Ens sentim profundament honorats per la 
presència d’un músic tan insigne, i desit-
gem de tot cor que no trigui a repetir 
la seva extraordinària actuació a Espanya.
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