
LA BIBLIOTECA PUBLICA
ARES: 

NORANTA ANYS
per M. Carme Illa i Munne

El 24 de mar? de 1985, la Biblioteca Publica 
Arus va complir noranta anys: una fita prou 
important —malgrat que no hagin estat no
ranta anys de servei ininterromput— per- 
que aprofitem I’avinentesa per a parlar-ne. 
Quatre anys abans de morir, Rossend Arus 
i Arderiu havia fet un testament en que 
institui'a Valenti Almirall i Antoni Fames 
hereus de confianga perque complissin 
I’encarrec de fundar a Barcelona una bi
blioteca publica de caire popular, a I’estil 
de les establertes a la Gran Bretanya. Ells 
van distribuir una part de la fortuna ' entre 
els parents collaterals de I'amic desapare- 
gut, van acabar la construccio dels edificis 
per a cases consistorials i escoles dels 
pobles de Das (Cerdanya) i de I’Hospitalet 
de Llobregat, d'on procedien els pares 
d’Arus, i amb la resta, encara considera
ble, de la fortuna, van iniciar els tramits 
per a habilitar els dos pisos de la planta 
principal de I’immoble corresponent a Fac
tual numero 26 del passeig de Sant Joan, 
de Barcelona, on Rossend Arus havia vis- 
cut amb la seva companya. Evidentment, 
va caldre fer-hi modificacions: hi era im- 
prescindible una escala independent i n'hi 
va ser construi'da una de majestuosa; al 
capdamunt de I’escala, davant I'entrada, 
una reproduced de la famosa estatua de 
la Llibertat s’alqa solemne per a donar la 
benvinguda als visitants, com un sfmbol. 
Per guanyar espai i lluminositat van bastir 
a sala de lectura, capa? per a vint-i-quatre 

lectors, com un afegito al cos de I’edifici, 
sobre el pati interior tlpic de les illes de 
cases de I'Eixample barcelonl; el sostre 6s 
dividit en nou compartiments, en els quals 
Josep-Llufs Pellicer va representar, pinta- 
ces a la grisalla, sengles institucions cultu- 

n;„Pa^es dicigrafiques tretes de la «Memdria de 
enciatura» (1975) de Jordi Galofre, inedita.

Una caracteristica de la installacid: 
I’Qs de materials nobles. 

rals famoses. Malauradament, res no sub- 
sisteix d’aquesta decoracio del sostre, mal- 
mesa per les humitats;2 nomes se'n con- 
serven les sanefes, de guix policromat, que 
fistonen els compartiments, i part dels fri- 
sos de les parets.
Reservada una part de la planta per a allot- 
jament del conserge que hi viuria, era obli- 
gada una reestructuracio de I’ambit dispo- 

2. Ja el 3 d'octubre de 1938 el bibliotecari se’n 
queixava. Tanmateix, no consta que hi fessin res. 
El 26 de marq de 1940 la Junta acorda fer-hi les 
reparacions minimament indispensables «para ase- 
gurar la debida conservation y custodian. El 1967 
tot va ser pintat de blanc; cal recordar que aques
ta sala te tres parets i el sostre al baterell del 
sol i de la pluja.

nible i, naturalment, calia moblar el con- 
junt segons unes necessitats especffiques: 
les cambres van ser convertides en grans 
sales, i les parets, cobertes d'armaris per a 
llibres.

Lus de materials nobles —marbres de co
lors per al terra i els socols, caoba per a 
portes i mobiliari en general, melis per a 
la fusteria exterior, etc.— i la incorporacio 
de Hums de gas, adaptats despres a I'elec- 
tricitat —disseny exquisit i harmonios de 
bronze i vidre tallat—, de quadres —hi ha
via un Van Dyck, que ha desaparegut, un 
M. Urgell, venut el 1927, i un parell de ma
rines de Meifren, forca deteriorades—, 
d’escultures, etc., donaven al conjunt, i li



Llums 
de gas, 
que va 
caldre 
adaptar 
mes 
endavant.

donen encara malgrat I’envelliment i la in
curia, un aire de dignitat i de bon gust 
dificils de superar. No te res d'estrany si 
recordem que, en aquestes tasques, hi van 
collaborar els millors professionals i artis
tes de I'epoca: a mes de J. L. Pellicer, ja 
esmentat, cal citar Bonaventura Bassegoda, 
Pere Bassegoda, Manuel Fuxa, etc. L’agen- 
cament de la Biblioteca conte referencies 
de caracter francmagonic: greques, fulles 
d’acacia, joes de colors; la seva presencia, 
pero, no hi es funcional, sino merament 
decorativa: Rossend Arus ja era mort quan 
tenia Hoc I’adaptacio de les dependencies.

EL FONS BIBLIOGRAFIC

Mentrestant, Valenti Almirall, que mantenia 
contactes amb llibreters de Paris, Mila, 
Lausana i Madrid, adquiria els llibres, fu- 
llets i revistes que creia indispensables 
per a estructurar una bona biblioteca, tasca 
al servei de la qual va posar la seva extra

ordinaria cultura i el seu coneixement ex- 
cepcional dels llibres.3 La biblioteca par
ticular d’Arus, d'uns quatre mil volums, 
majoritariament de literatura, amb unes 
quantes obres de francmaconeria, escasses 
en nombre pero de gran valor, perque son 
publicacions d'ordre intern, va ser incorpo- 
rada al fons bibliografic general. L'adquisi- 
cio d’una gran quantitat de partitures va 
permetre d’installar-hi la sala de Musica, 
amb un piano i un harmonium a disposicio 
dels lectors, antecedent, molt avancat en 
el temps, de la tendencia actual a incor- 
porar materials audio-visuals a les bibliote- 
ques publiques. Tot plegat va sumar uns 
vint-i-quatre mil volums.
A mesura que els llibres arribaven a la 
Biblioteca, hi eren relligats d’una manera 
sobria i elegant en un taller d'enquaderna- 

3. «Aquel puso los fondos; otro dedied toda su 
actividad y privilegiada inteligencia al servicio de 
esta institution*, reconeix Cels Gomis.

cio improvisat al local mateix.4 I minucio- 
sament fitxats per Cels Gomis, Eudald 
Canivell i dos ajudants —els qui despres 
serien el conserge i el porter de la Biblio
teca— per tai de redactar-ne el «Catalech 
general»;5 aquesta barreja de mans explica 
la qualitat irregular de les notfeies biblio- 
grafiques que hi consten. Precisament el 
retard en la impressid d’aquest cataleg va 
endarrerir la inauguracio de la Biblioteca: 
a finals de 1894 tot era a punt, pero van 
esperar fins a tenir-lo publicat: els orga- 
nitzadors sabien prou be que el que dbna 
la categoria de biblioteca a una colleccio 
de llibres es I'existencia d'uns indexs esta- 
blerts amb criteri cientific.

LA INAUGURACIO I LES CONDICIONS
DE LA CESSIO
El diumenge 24 de mar? de 1895 va ser 
inaugurada solemnement la Biblioteca. 
Mentre hi tenia Hoc la cerimonia oficial 
de cessio al poble de Barcelona, feta a les 
autoritats, com a representants del poble, 
pels marmessors de Rossend Arus, una 
manifestacio ciutadana recorria joiosament 
la ciutat i, en arribar a la Biblioteca, hi 
lliurava els plecs que contenien unes 
15.000 firmes d'adhesio i d’agrai’ment —de 
compatriotes illustres, pero tambe de bar- 
celonins anonims6—, alhora que tres ban- 
des de musica i diverses societats corals 
interpretaven composicions. A la tarda, una 
altra manifestacio hi va fer cap des de 
I'Hospitalet de Llobregat. Encara al vespre, 
un darrer homenatge hi va ser retut pels 
Cors de Clave. Dels balcons veins penja- 
ven domassos.
L'«Escriptura de cessio d’aquesta Biblio
teca al poble de Barcelona", redactada per 
Valenti Almirall, encapcala el volum del 
«Catalech» impres; el seu text ha meres-

4. Cels Gomis, a la primera memdria decennal: 
«mientras no esten encuadernados no se pueden 
poner en manos del publico y, por lo tanto, es 
como si no se tuvieran.*
5. «Catalech General», Barcelona, Est. La Cata
lana, 1895.
6. A la mateixa plana d'un dels volums figuren: 
Ramon D. Peres, J. Masso Torrents, J. Casas- 
Carbo, M. Urgelles, E. Morera, J. Yxart, P. Fabra 
i J. Sarda.
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cut elogis, justificats, per la previsid i I’es- 
perit democratic que demostra: no sem- 
blava deixar res a I’atzar, que tanmateix 
s’ha mostrat implacable.
El finanqament de la Biblioteca pretenia 
restar assegurat7 pels lloguers dels pisos 
superiors i pels dels magatzems de la plan
ta baixa de I’immoble, per la renda d’un 
diposit de valors en el Banc de Barcelona 
i pels drets d’autor que corresponguessin 
en el futur a Rossend Arus.
L’administracio era confiada a un Patronat, 
format pel batlle de Barcelona, que en se- 
ria el president nat si assistia a les reu
nions, i per vuit membres, quatre de carac- 
ter institucional (dos regidors de I’Ajunta- 
ment, designats pel batlle, un representant 
designat per I'Academia de Bones Lletres 
i un altre per I’Academia de Ciencies Na
turals, o pels representants, respectiva- 
ment, de les institucions que en el futur 
les poguessin substituir) i quatre «ciuta- 
dans de Barcelona”, elegits la primera ve- 
gada pels organitzadors i despres, succes- 
sivament, a mesura que es produissin les 
vacants, per la Junta en rad de llurs me
rits personals.
L'Escriptura estipulava tambe unes regies 
de funcionament de la Biblioteca, molt 
avancades per I’epoca, que hi asseguraven 
la no discriminacio, ni dels lectors ni del 
fons. A mes, no podria ostentar en cap Hoc 
visible retrats o sfmbols de caracter poli
tic, social o religios d'actualitat-.

HISTORIA
De bona hora, la Biblioteca va patir estre- 
tors economiques, que en van jugular el 
desenvolupament, perque les fonts de finan- 
Qament previstes fallaven. Aviat va caldre 
gestionar una subvencio de l’Ajuntament, 
justificada en principi com la devolucio 
de I’import de la contribucid especial de 
I’Eixample per I’immoble que ocupa, com- 
pensacio concedida a precari, que cada 
any calia sollicitar novament, amb I’apor- 
tacio de justificants i de dades. La situacio 
devia ser tan greu que el 1924 cal vendre 
dues llibreries a l’Ajuntament, per a I’Arxiu 
Historic Municipal (que, per cert, van trigar 

7. Els fundadors no volien que «se fosilizara por 
(alta de recursos».

un any a cobrar), han de posar a la venda, 
el 1927, els quadres d’Urgell i de Meifren 
i, aquest mateix any, han de vendre’s la 
taula i la cadira de bragos de Gran Mestre, 
d’Arus, a la Gran Logia Espanola. Algunes 
millores materials, relatives a instaliacions, 
no amaguen la penuria d'adquisicions bi- 
bliografiques, denunciada ja a la primeria 
de segle.8 9
L’acusacio d'oferir lectures pornografiques 
i contra la religio va obligar a depurar el 
fons de fa Biblioteca (en poc temps en 
van donar de baixa 1.500 obres, destruides 
irremissiblement), i Cels Gomis, a la pri
mera memoria decennal, va haver de defen- 
sar-la: «comprende un buen numero de no- 
tabilisimos autores, antiguos y modernos, 
a pesar de las calumnias que contra esta 
Biblioteca se han venido propalando», i 
recorda que hi van donar cabuda a totes 
les doctrines.
Circumstancies alienes van influir tambd 
en el seu declivi, com I’obertura al public 
de la Biblioteca de Catalunya, les millores 
introdu'ides a la Universitaria o el trasllat 
de la Facultat de Medicina, que van cana- 
litzar el public estudiantil cap a unes al
tres institucions.
La guerra no va fer sino agreujar-hi les con- 
dicions de supervivencia: ’ el decret d’a- 
gost de 1936, que rebaixava els lloguers, 
va ser la causa de correspondencia reivin- 
dicativa de la Biblioteca; la seva incautacio 
per la UGT, tot i ser aviat neutralitzada per 
una altra de l’Ajuntament, significava la pri
mera interrupcio de I’historial democratic 
de la Biblioteca, ja que anullava el paper de 
la Junta administradora; I'intent d'installar 
refugiats (abril de 1938) al pis del conserge 
representava un perill per a la integritat 
del seu fons, avaluat en aquests moments 
en 80.000 volums, xifra ja donada, sorpre- 
nentment, el 1932. Mentrestant, la Biblio
teca esdevenia Hoc de reunio de sacerdots 
que vivien d’amagatotis a Barcelona.10

8. Carta d'un lector a «La Tribuna», 2-1-1909, 
contestant l’article publicat per Moline Brases ai 
«Poble Catala» el 2-XII-1908.
9. «... per estar ofegant-nos agobiats pels deutes 
i les necessitats», escriu el bibliotecari el 16-XI- 
1937.
10. Informacid facilitada pel parent d'un d’ells.

Rossend Arus. La seva biblioteca particular 
fou una aportacio valuosa als fons 
de la institucio que ell mateix crea.

Per si aixo no fos prou, per I’abril de 1938 
el conserge va haver de fer un viatge a 
Carcaixent, per motius familiars. La inter- 
rupcio de les comunicacions va demorar-li 
el retorn; per aconseguir fer-lo tornar, I’ac- 
tivitat epistolar del bibliotecari esdeve fre
netics: malalt com sembla que estava (pro- 
bablement des de feia anys), la presencia 
de I’auxiliar li era imprescindible. L’11 d’oc- 
tubre de 1938, en una carta al batlle, ex- 
posa: «Jo he gestionat i he lograt el retorn 
del conserge, a la Jefatura Naval de Valen
cia, per a que pogues regressar amb sub- 
mari. El cap hi accedf perd vol un passa- 
port de la Jefatura de Policia de Valencia

Els llibres de l Escorpi. Poesia
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Una biblioteca que ha hagut de defensar-se 
de calumnies i salvar-se de ■■depuracions»...

i (...) es neguen a donar-lo», i demana que 
hi intercedeixi. El 22 de desembre enca- 
ra hi insistia, en una carta adreqada aquest

cop al Director General i Jefe Supremo de 
Seguridad de la Republica.
Al registre de Sortides de la corresponden- 
cia no hi ha cap mes anotacid. Al Llibre 
de caixa, el tresorer va afegir, a les guar- 
des del voium, perque els fulls ja eren tots 
plens, la relacio d’ingressos i de despeses 
de tot el 1938 i de gener de 1939, amb un 
■•Apendix per raho de la moneda» que es- 
pecifica la «quantitat composta de bitllets 
illegltims y com a tals entregada a la su- 
perioritat, mitjanqant rebut que acompanyo» 
(el rebut, tanmateix, no hi es).

TANCAMENT
Es impossible d'establir amb certesa en 
quin moment la Biblioteca va ser clausu- 
rada o, potser mes exactament, quin dia 
va ser I’ultim en que va obrir: els qui van 
viure aquelles jornades no ho recorden i a 
la Biblioteca no n’hi ha cap referenda es- 
crita. Pels fulls de control estadistic cal 
deduir que el conserge, entrat l’any 1939, 
va posar en net les estadistiques diaries 
que durant els anys 1937 i 1938 havia confe- 
git el bibliotecari, estadistiques que adhuc 
va haver de firmar com a bibliotecari ac
cidental, perque el titular havia mort pel 
febrer de 1939.
Al cap d'un any moria tambe el qui havia 
estat tresorer de la Junta durant trenta-sis 
anys, Ernest Moline i Brases, que, a la reu- 
nio del 21 de novembre de 1939, a la qual 
havien assistit nomes quatre membres 
(tres dels antics i un regidor del nou Ajun- 
tament), havia donat compte «de la suspen
sion del funcionamiento de la Biblioteca 
a causa de la enfermedad del Oficial biblio- 
tecario (...) y de su fallecimiento*, i alle- 

gava que no havien procedit a designar-ne 
el substitut *interinamente, para no crear 
derechos y para no limitar, de ningun 
modo, la plena facultad de la Junta de Pa- 
tronato en el nombramiento de nuevo Ofi- 
cial». " Els supervivents de la Junta, doncs, 
no se sentien prou representatius; tant el 
president, F. Bofarull i Sans, com el secre- 
tari, Carles Viada, havien mort el 1938.
Cal suposar que la Biblioteca ja no va obrir 
els primers dies de l’any 1939, ni va tornar 
a obrir. Tanmateix els dos auxiliars van 
continuar cobrant els sous; el porter es va 
jubilar pel desembre de 1958 i el conserge 
i la familia van continuar vivint a les de
pendencies que els corresponien, pero, de 
fet, i cada vegada mes, ocupaven lliure- 
ment tota la planta.
Per tradicio oral ha arribat la brama que 
poc despres d'acabada la guerra es va pre
sentar a la Biblioteca un piquet amb la 
intencio de depurar-ne el Ions; sortosa- 
ment, com que la Biblioteca era tancada, 
el conserge no els hi va permetre I’entrada. 
Nogensmenys, algu de dins de la casa, 
membres del Patronat o tai vegada els 
auxiliars, devien fer-hi alguna mena de 
neteja, indubtablement amb la bona inten
cio d’aconseguir-ne la reobertura, ja que 
han desaparegut anys sencers de corres- 
pondencia (on hi havia cartes de Max Nett- 
lau i de Federico Urales), i potser tambe 
es aquesta la causa de la desaparicio de

11. «Libro segundo de Actas». Aquest manuscrit 
(actes del 21-XI-1939 al 26-III-1940 i epigraf de la 
del 26-XI-194O) i un altre «Libro de Actas» (iniciat 
el 23-V-1967) van ser dipositats pel Departament 
de Cultura de l’Ajuntament a la Biblioteca el dia 
2 de novembre de 1979. El primer llibre d’actes 
es deu haver perdut.
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forpa llibres i revistes, considerats polftica- 
ment perillosos. La xifra de vuitanta mil 
llibres catalogats, donada per Buxade el 
1932,12 sembla exagerada —encara que 
tambe ho semblen les donades per Cels 
Gomis a les dues memories decennals— 
si tenim en compte que, actualment, el 
tons antic no supera de gaire els cinquanta 
mil volums i, tot i que hi trobem a faltar 
exemplars valuosos (alguns substitute per 
edicions normals) i d’altres de tinguts 
per subversius, la diferencia tan espec
tacular podria provenir tambe de la barreja 
dels conceptes de volum i d’obra.
La Biblioteca va restar gairebe tres deca
des tancada al public, es a dir, al poble, 
que precisament n’era el propietari,13 en
cara que hi tenien acces, en comptades 
ocasions, aquells qui havien obtingut de 
I’Ajuntament I'autoritzacio pertinent, previa 
presentacio d’una carta justificativa i de 
I’aval d’un catedratic universitari; Renee 
Lamberet, Clara Lida, Seco Serrano, entre 
molts altres, van obtenir aquest privilegi.

REOBERTURA
El llarg parentesi obert a principis del 39 
es cloura el 13 de setembre de 1967, data 
de la reobertura, discreta, gairebe vergo- 
nyant, de la Biblioteca. L’Ajuntament no 
s’havia vist amb cor d’endegar-la i havia 
sollicitat I’ajut de la Diputacio, que soste- 
nia amb dignitat la xarxa de biblioteques 
de la provincia que li havien pervingut de 
la dissolta Generalitat republicana. Les 
gestions havien estat llargues (s’havien ini- 
ciat, almenys, el 1963). I amb I’adquisicio 
d’uns quants llibres d'actualitat, va ser 
incorporada a la xarxa de «Bibliotecas Po- 
pulares y Especiales» de la Diputacio.
La decada dels setanta hi va marcar un 
cert reviscolament: I’interes de I’aleshores 
president del Patronat, com a regidor del 
Districte municipal a que correspon la Bi
blioteca, va determinar-hi algunes millores, 
no solament pel que fa a la installacio, 
sino, sobretot, per la recuperacio del tons 
bibliografic, a traves d’un fitxatge metodic, 
segons normes internacionals modernes de 
catalogacid i de classificacio, a carrec 
de professionals.

DONATIUS I CREIXEMENT
Llevat del lot fundacional, la Biblioteca ha 
augmentat el seu fons, gairebe exclusiva- 
ment, per donatius i llegats, ja que sempre 
ha gaudit de I’afecte i la simpatia popu- 
lars. No solament els seus organitzadors 
mes directes, o els qui hi estaven mes 
vinculats, sino personalitats coetanies, o 
tambe ciutadans andnims, hi han cedit col- 
eccions importants o biblioteques particu

lars, a part els volums que els autors hi 
adrecaven, regularment o esporadicament, 
en publicar-los.
Tampoc des de la reobertura no hi han 
mancat ni les aportacions escadusseres, 
ni els llegats de biblioteques particulars, 
com les d’Albert Perez Bard (de coopera- 
tivisme), d’Antonio Montaner, d’Hermos 
Plaja i de Diego Abad de Santillan (d’anar- 
quisme), d’uns quatre mil volums cada una. 
La major part del donatiu Santillan i el de 
Casals Camprubf no han pogut ser incor- 
Porats al fons per falta d'espai.
En formar-la, Almirall no havia pretes de

12. Entrevista a «La Humanitat», 7-IX-1932; es un 
error del periodista?
y.', "La Biblioteca serd perpetuamente propiedad

1 .Pueblo de Barcelonan, diu I’Escriptura de 

fer-ne una biblioteca per a erudits, sino una 
biblioteca popular que servis, segons la 
voluntat d’Arus, per a la illustracio i la ins- 
truccio del poble. El fons hi era heterogeni, 
amb predomini de la literatura i de les 
obres d’histdria i de gedgrafia; I'increment 
experimentat —actualment te mes de sei- 
xanta mil volums, be que hi ha molts du- 
plicats— no n’ha mantingut la proporciona- 
litat tematica: ara hi predominen les cien- 
cies socials.
En el fons actual es conserven manuscrits, 
de procedencia diversa (uns cent cinquan
ta, mes la correspondencia que ha arribat 
amb els donatius); quatre incunables, al
menys —entre els quals el magnific Codex 
Justiniani, impres a Maguncia el 1475 per 
Schoffer—, i forga llibres rars i valuosos 
—impresos en lletra gotica, edicions esti- 
mables per les illustracions o per I'enqua- 
dernacio, etc.— aplegats amb la intencio 
d’oferir, pedagogicament exposats a les 
vitrines, la histdria de la impremta i de les 
arts grafiques. Les vicissituds histdriques 
han conferit a alguns dels volums la cate- 
goria d’exemplars unics. Cal destacar la 
importancia d'algunes colleccions, com 
la de llibres sobre anarquisme i la I Inter
nacional (documentacid excepcionalment 
rica per la quantitat i per la qualitat, on 
destaquen els manuscrits de les «Actas» 
i de les «Circulares y comunicaciones del 
I Consejo Federal de la Regidn Espanola»); 
la de llibres sobre America i Filipines (la 
Biblioteca va neixer en plena efervescen- 
cia del problema colonial); la d’allegacions 
en dret, memorials ajustats i documents 
diversos dels segles XVI a XIX; la de franc- 
maconeria (del fons particular d’Arus); la 
de publicacions periodiques,14 sobretot del 
segle passat; la de llibres d’art i de repro- 
duccions de museus d’Europa; la de mu- 
sica; les diverses edicions del Diccionario 
de la Lengua de la Real Academia Espa
nola, etc.

MOVIMENT
De bell antuvi, no n'havia estat decidit 1'ho- 
rari definitiu, que horn havia de fixar tenint 
en compte les hores que la biblioteca seria 
mes concorreguda;15 16 de moment, des de 
I’endema de la inauguracio, obrien matf, 
tarda i vespre, adhuc els diumenges, que 
fins al 24 d’abril de 1898 no van comenqar 
a ser festa.
Si els primers temps d'inaugurada els lec
tors s'hi van abocar (33.432 l’any 1895), 
despres van anar minvant, i al cap de qua
tre anys es van estabilitzar en uns 13.000 
a l'any, sembla que a consequencia de I'es- 
porgada d’«obres insulses». La xifra es va 
reduir a 10.000 a partir de l’any 1912 i va 
continuar baixant fins al 1922, que marca 
el punt mes baix: 6.192 lectors; el declivi 
de la institucid coincidia amb el del public 
o I'arrossegava.
Es molt curiosa la consulta de les estadis- 
tiques d’aquesta primera epoca: Canivell, 
meticulos, hi anotava sovint dades que en 
fan una mena de diari de la Biblioteca. 
Ja gran, pero, amb poca salut, renuncia al 
carrec el 1922. El canvi de bibliotecari va 
agilitar els tramits dels lectors, segons que 
explica a la «Memoria» llegida el 24 de 
juliol de 1923 el nou bibliotecari. La Biblio-

14. El «Cataleg de Revistess, editat el 1985 pel 
Consell Municipal del Districte, en conte la relacio 
exhaustiva: uns 2.500 titols.
15. «... qu’estigui oberta (...) las horas mes ade- 
quadas pera que puguin freqiientar-la els fills del 
treball.s Circular de la Comissio organitzadora de 
les festes d’inauguracio.

Un Hum al carrer... La Biblioteca,
«es cedeix al poble en propietat perpetua», 
espera els lectors, els estudiosos.

teca hi guanya, els estadistiques pugen, 
perd desapareixen les acotacions sucoses. 
Els anys de guerra, logicament, les estadfs- 
tiques baixen. La reobertura, el 1967, no va 
oferir cap esclat espectacular; durant uns 
quants anys, els alumnes de les classes 
de catala que hi eren impartides hi devien 
comunicar un cert moviment, encara que 
escas, de 2.000 a 4.000 lectors a l’any. La 
supressio de les classes provocaria, en
cara, un descens de las xifres, fins que el 
1983 s'inicia una inflexio decidida.
L'Escriptura no autoritza el prestec domi- 
ciliari de llibres; tanmateix, la Biblioteca 
n’ha cedits en ocasio d'exposicions, com 
la de les Arts del Llibre, que s’havia de 
celebrar a Leipzig el 1914 (llibres que no 
van tornar fins acabada la guerra europea); 
la del I Congres Internacional de la Llengua 
Catalana, I’Exposicio Universal de Barcelo
na (1929), I’Exposicio d'Art Faraonic (1978), 
la del centenari de Darwin, la del Curs so
bre Magoneria i Educacio..., per citar les 
mes remarcables.

ESPERANCES DE FUTUR?
La circular que demanava I’adhesio dels 
barcelonins, arran de la inauguracio de la 
Biblioteca, anunciava: «Neix del desitj d’es- 
ser dedicada al poble, y com a consequen
cia logica se cedeix al poble en propietat 
perpetua, ab medis per al seu sosteniment 
y ab administracio propia, independent de 
tutelas y influencias perniciosas.» Noranta 
anys despres, cal reconeixer que les previ
sions han fallat. Sembla com si les autori- 
tats no s’adonessin del valor d’aquesta Bi
blioteca, 14 la Junta de la qua! es mostra 
inoperant; la manca d’espai hi es angoi- 
xosa, i les conseqiiencies que aixd hi com- 
porta, irreparables.17 Podem mirar el futur 
amb optimisme?

M. CARME ILLA I MUNNE
(Fotos: Barcelo.)

16. L'Ajuntament li continua cobrant taxes per 
l’immoble.
17. Ultimament se li han escapat dos donatius 
i esta a punt de perdre’n dos mes.


