
H \ l EL VUITANTÈ ANIVERSARIDE

LA BIBLIOTECA AROS
per Josep M. Fradera

La Biblioteca Arús és una de les institu-
cions culturals barcelonines de més llarga 
trajectòria. La seva existència mai no ha 
estat fàcil. Fruit d'un gran esforç col·lectiu, 
ha patit, però, d'un abandó persistent. Ara 
que fa vuitanta anys bé val la pena de 
parlar-ne, amb l’esperança de portar als 
qui no la coneixen, i en especial els joves, 
a interessar-se per aquesta part de llur 
patrimoni de ciutadans.

LA PERSONALITAT DE ROSSEND ARÚS 
(1844-1891)

Nascut a THospitalet, era fill d'una família 
de sòlida posició econòmica, circumstància 
que li permeté de poder viure «tallant el 
cupó» i d'esmerçar una activitat polifacè-
tica sota el signe de l'afany filantròpic 
molt típic del radicalisme republicà d'a-
quells anys. Les subvencions que concedí 
als ajuntaments de THospitalet i de Das, 
d’on procedien els seus pares, perquè aixe-
quessin les respectives cases consistorials 
en són expressions clares. A la mateixa 
preocupació respon l'encàrrec de crear la 
biblioteca que porta el seu nom.

No gens interessat a continuar els negocis 
del seu pare (adroguer i, després, propie-
tari d’immobles i de valors) que havien 
fonamentat el seu benestar, Arús es con-
siderava un home de teatre. Va ser aquest 
aspecte de la seva activitat el que, junta-
ment amb les col·laboracions periodístiques 
a «L’Esquella de la Torratxa» i a «La Cam-
pana de Gràcia», li proporcionaren una po-
pularitat considerable. De molt jove actuà 
amb la companyia d'Antoni Tutau i Carlota 
de Mena. Aviat, però, va decidir deixar l'es-
cena per la ploma. Com a escriptor, però, 
no superà mai la més discreta mitjania, 
tot i ésser molt prolífic en teatre satíric 
i humorístic. Val la pena de citar algunes 
obres seves: El nuevo Tenorio, Mai més 
monarquia, La Federal, La passió política...

Rossend Arús, escriptor i polític, va deixar 
en testament el seu patrimoni per a la 
creació de la biblioteca que du el seu nom.

Federal al temps de la República, s'iden-
tificà després amb les posicions d’Almirall 
(laïcisme, radicalisme, catalanisme i una 
desconfiança total respecte als polítics ofi-
cials de l’Espanya de la Restauració). Actuà 
com a secretari del primer Congrés Catala-
nista i col·laborava regularment a les pàgi-
nes de «Diari Català». Va mantenir cordia- 
líssimes relacions amb el més important 
dels dirigents del federalisme català, Jo-
sep M. Vallès i Ribot, i ocupava el càrrec 
de «Venerable Gran Mestre» dins la maço-
neria catalana. Tot plegat resultà un curiós 
aiguabarreig ideològic, propi de l'època.

ORGANITZACIÓ I INAUGURACIÓ 
DE LA BIBLIOTECA
Poc després de la mort d'Arús, Almirall 
i Famés, testamentarte d'Arús, començaren 
la tasca d’aixecar la biblioteca que duria el 
seu nom. Acomplien així el seu desig de 
contribuir amb el seu patrimoni a l'educa-
ció de les masses populars. En tres anys, 
recolliren aproximadament trenta mil vo-
lums, vint-i-dos mil dels quals comprats a 
llibreries del país i estrangeres i vuit mil 
pertanyents a la biblioteca particular d'Arús, 
el domicili del qual fou arranjat i habilitat 
com a sales de lectura, de música i de 
magatzems de llibres. Tot s’acomplí pun-
tualment; només retardà la inauguració 
—prevista inicialment per a finals del 
1894— la confecció del catàleg. Es va for-
mar, tal com disposaven els estatuts, un 
Patronat, sota la presidència formal de l'al-
calde de la ciutat i compost per dos regi-
dors delegats per l’Ajuntament, un mem-
bre de l’Acadèmia de Bones Lletres, un 
altre de la de Ciències Naturals i quatre 
ciutadans de Barcelona.
Els estatuts de la biblioteca són un model 
de respecte al pluralisme ideològic; n'ex-
traiem alguns dels punts més significatius: 
«£a biblioteca será siempre libre, no pu- 
diendo excluir ningún género de libros por 
motivos sociales, políticos o religiosos...»
«Durante las horas de lectura no se podrá 
impedir la entrada ni los medios de leer 
o estudiar a ninguna persona por razón de 
sexo, edad ni clase...»
«En todos los documentos oficiales de la 
Junta, así como en todos los actos que se 
celebren en la biblioteca, se podrá usar 
indistintamente de las lenguas catalana o 
castellana, igualmente nacionales...»
A la delicada tasca de catalogació, s’hi 
dedicaren homes de reconeguda vàlua com 
Martí Pou, Cels Gomis i Eudald Cannibell. 
Aquest darrer ocupà el càrrec de biblio-
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tecari de l’Arús fins a l’any 1922, en què 
fou substituït per Josep Buxadé, Gràcies 
a Cannibeli, a la biblioteca hom pot trobar 
una importantíssima col·lecció d'opuscles 
i de fullets que reflecteixen la vida ciuta-
dana de la darreria de segle.
De la direcció artística i arquitectònica de 
les obres, se n'encarregà Bonaventura Bas- 
segoda, molt vinculat als fundadors de la 
biblioteca, i que ocupà un lloc al Patronat 
durant molts anys.
La inauguració de la biblioteca fou un 
autèntic esdeveniment ciutadà. La premsa, 
a excepció d’«EI Diluvio», hi dedicà amplis 
espais informatius; cent cinquanta entitats 
barcelonines convocaren la població a as-
sistir-hi i foren recollides quinze mil firmes 
d'adhesió a l'acte.

LA TRAJECTÒRIA POSTERIOR:
PENÚRIA ECONÒMICA
I MARGINACIÓ CULTURAL
Amb l’excepció dels seus primers anys, el 
millorament i la continuació de l'obra em-
presa es veieren frenats per la manca de 
recursos econòmics. Si bé el projecte ini-

Una instal·lació que bé mereix un respecte 
compatible amb la 
plena eficiència que 
caldria assolir.

cients, al cap de molt pocs anys, per a 
cobrir les despeses necessàries per a man-
tenir oberta la biblioteca. La primera Me-
mòria decennal de la institució presentada 
al seu Patronat ja explica les dificultats en 
què es trobava per la manca de recursos. 
L'any 1923, Josep Buxadé es dirigeix a l'al-
calde amb les paraules següents: «Desea-
ría suplicarle se dignara disponer de inme-
diato pagar a esta biblioteca el reembolso 
(mal llamado subvención] que este Ayun-
tamiento satisface a la misma por el im-
porte de la contribución del inmueble con 
cuyas rentas ha de sostenerse, porque és-
tas, con el detrimento que sufrirían con la 
merma de las cargas legales, no serian 
suficientes para atender a sus gastos ordi-
narios».
L'afluència de lectors es mantingué sem-
pre nombrosa. Consultant una estadística,

hem trobat les dades que ho corroboren: 
entre 1895 i 1897 el nombre de lectors 
superà la xifra de vint mil per any; a par-
tir de 1898 comença un descens, que l’any 
1922 arriba a la màxima davallada amb 
sis mil cent noranta-dos; després el nom-
bre de lectors torna a pujar fins arribar a 
deu mil lectors anuals l’any 1933; i l’any 
1935 marca la xifra màxima, amb catorze 
mil quatre-cents.
En una nota que un dels membres del Pa-
tronat, Ernest Moliné, envià a la premsa, 
expressava la seva perplexitat davant la 
poca ajuda que rebia la biblioteca: «Bar-
celona no ha correspost encara a la gene-
rositat de l'Arús; ni els particulars han 
augmentat amb llegats o donatius el dipò-
sit de llibres (hi ha comptades excepcions) 
ni les autoritats han protegit l'empresa de 
cultura que representa: els milers de vo-
lums que es poden servir al públic és per 
manca d'enquadernació, aquests i molts 
altres que no es cataloguen per no comp-
tar amb mitjans d’estampació del nou ca-
tàleg, al servei de la biblioteca, potser no 
tan complert com fora desitjar, han de mo-
tivar que l'alcalde amb l'Ajuntament, es 
preocupin del manteniment de la biblio-
teca millorant amb una subvenció raonable 
que permeti posar-la al corrent, segons 
fou idea del benemèrit Arús». ’

De contribucions, només n'hi hagueren 
unes quantes d’importants. Josep M. Vallès 
i Ribot, en morir, deixà a la Biblioteca Arús 
tota la seva biblioteca.1 1 2 Duran i Bas, Pere 
Estasén, Carreras Candi, Balan' i Jubany, 
Apel·les Mestres i, naturalment, Valentí Al-
mirall contribuïren amb importants aporta-
cions a l’engrandiment del fons de llibres. 
Albert Pérez Baró ha fet recentment una 
notable donació.3 Algunes entitats també 
han donat llibres: l'Associació Artística i 
Arqueològica de la Ciutat, l’Ajuntament de

1. «El Poble Català», 2 de desembre de 1908.
2. Vallès i Ribot deixà 1.463 exemplars a la bi-
blioteca. La donació incloïa la col·lecció incompleta
d’«El Federalista», i una considerable quantitat 
d’informació oficial. L’autor més representat a la 
seva biblioteca era Proudhon.
3. Pérez-Baró ha regalat recentment una conside-
rable col·lecció de textos sobre cooperativisme.

Els barcelonins, als quals pertany la 
biblioteca Arús, haurien de fer l'esforç de 
posar-la al dia.

L'any 1935 registrà 
la xifra màxima de lectors: 

catorze mil quatre cents.

cial preveia que els interessos del patri-
moni Arús foren suficients per al manteni-
ment de la biblioteca, la realitat demostrà, 
molt aviat, que aquestes previsions eren 
massa optimistes. La renda que proporcio-
nava el dipòsit de valors fet per Rossend 
Arús al Banc de Barcelona, els quaranta-un 
bitllets hipotecaris dels ferrocarrils de l’Illa 
de Cuba, les cinquanta obligacions del fer-
rocarril del Nord, més els drets d’autor de 
les seves obres i el lloguer dels pisos 
de l’edifici de la biblioteca, no eren sufi-
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Barcelona, «La Il·lustració Catalana», l’Ins-
titut de Reformes Socials, «L’Avenç» i la 
Societat Econòmica d’Amics del País.
La penúria econòmica era acompanyada per 
les dificultats polítiques. Alguns sectors 
intégristes de la ciutat pressionaven, tot 
donant raons d'heterodòxia i de perillosi- 
tat social, perquè l’Ajuntament no ajudés 
la biblioteca. Per a ells, l'esperit obert i 
popular que posseïa era expressió d'«im- 
pietat». Cels Gomis respongué als atacs 
que la institució rebia en una carta a la 
premsa; entre altres coses, hi deia: -La 
biblioteca comprende un buen número de 
notabilísimos autores, antiguos y moder-
nos, a pesar de las calumnias que contra 
esta biblioteca se han venido propagando, 
tenida desde siempre como una biblioteca 
impía. Basándose en que su fundador te-
nía uno de los primeros cargos de la fran-
co-masonería catalana y en que los que la 
organizaron eran de ideas políticas muy 
avanzadas, creyeron que en ellas no había 
más que libros francomasónicos, siendo 
así que los que aquí tenemos de esta 
ciase apenas ocupan tres páginas del ca-
tálogo. En la biblioteca de cualquier semi-
nario hay más».
Volem destacar que, per les raons esmen-
tades i potser per d’altres que desconei-
xem, la biblioteca no ha comptat mai amb 
l’ajuda que necessita. El Patronat es va 
veure obligat a repartir els escassos recur-

Alma libertas, «la Llibertat que ens nodreix»... 
L’hostilitat envers la biblioteca n’ha fet 
menystenir, durant molts anys, el valor 
intrínsec.

Patronat l’any '¡914, on resumia l’exercici 
dels deu anys anteriors, eren consignats

tronòmics i magnífiques col·leccions d’art. 
Per a l’estudi erudit i sistemàtic, les parts 
més valuoses són les corresponents a his-
tòria catalana, espanyola i colonial del se-
gle XIX, i també les de les seccions de 
literatura espanyola i francesa.

També s’hi troben obres d’un gran valor 
bibliogràfic, com, per exemple, el «Còdex 
Justiniani», imprès a Maguncia, l'any 1475, 
per Petrus Schoyffer, soci de Gütenberg, 
i del qual només existeix un altre exem-
plar. També hi trobem la Commedia del 
Dante, en edició del 1544; una edició sevi-
llana de les obres del pare de las Casas 
datada el mateix any, obra de l’impressor 
Sebastián Trujillo; La Celestina, en edició, 
també sevillana, del 1523, etc.

La biblioteca conserva també un conjunt 
d'uns 4.339 manuscrits i documents varis 
—en gran part provinents de l’Associació 
Internacional de Treballadors—, d’un valor 
incalculable i de consulta forçosa per a qui 
vulgui reconstruir la història del moviment 
obrer al segle XIX.

Un fons de documents varis d'un gran 
interès per a la història del 
moviment obrer del vuitcents.

La biblioteca conté obres d'un gran valor 
bibliogràfic, incunables i altres edicions 
molt antigues.

sos amb què comptava entre la conserva-
ció del fons i la remuneració del personal. 
Quan l’any 1940 hom clausurà la biblioteca, 
de forma dramàtica, acabà una situació 
penosa. La biblioteca ha necessitat que 
passessin vint-i-nou anys per a poder re-
prendre els serveis. I, si ho ha fet, és, 
encara, amb les mateixes estretors de 
l'etapa anterior.

EL FONS BIBLIOGRÀFIC
A la memòria que Cels Gomis presentà al

36.236 volums, i una comunicació a l’alcal-
dia, del 1926, ens proporciona la xifra de 
40.000 exemplars. La darrera indicació que 
hem trobat, de l’any 1938, dóna com a 
nombre comprovat el de 80.000 volums. 
En realitat, avui és impossible de precisar 
el nombre exacte d'exemplars que posseeix 
la biblioteca.
El material bibliogràfic que s'hi troba 
acumulat és molt heterogeni. Comprèn des 
de llibres de tema històric i literari, que 
són els més nombrosos, fins a estudis as-

LA BIBLIOTECA ARÚS, AVUI

La Biblioteca Arús és propietat de tots els 
barcelonins. Per tant, creiem que és una 
tasca col·lectiva la que cal fer per a po-
sar-la al dia. Ara bé, en aquesta obra inex-
cusable correspon ocupar el primer lloc als 
organismes de representació pública. L'es-
tat actual en què es troba la biblioteca és 
una denúncia de la manca d’una política 
cultural adequada. — JOSEP M. FRADERA.

Fotos: Barceló.
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