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La Biblioteca dins de l’edifici del 
Seminari
EL PROJECTE ORIGINAL



Es preveu un edifici en planta baixa i tres pisos.

La Biblioteca es preveia a la tercera planta.

Estaria ubicada a sud, sud-est, entre el carrer
Diputació i el jardí sud-est de Balmes/Diputació.
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1. Escala d’accés a la biblioteca i a
l’Observatori de l’Est.
2. Galeria pública d’impresos.
3. Despatx del bibliotecari.
4. Dipòsit de duplicats.
5. Arxiu de llibres reservats.
6. Restauració de llibres.
7. Sala de lectura dels col·legials
de l’Institut.
8. Sala de lectura pública.
9. Sala de lectura per als senyors
catedràtics i persones distinguides.
10. Gran sala de la Biblioteca.
11. Sala de lectura per a
seminaristes.
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La Biblioteca dins de l’edifici del 
Seminari
El projecte realitzat
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No es preveu espai propi per a la
Biblioteca

Es preveu, sobre plànol, una 
Habitación del Bibliotecario, situada
a la 2a planta, orientada a sud. 



Si agafem els espais actuals de la Biblioteca,
i els posem sobre el plànol de la 1a planta
del projecte final, els espais quedarien així:

- Sala de lectura.
- Dipòsits.
- Sala Amat de Palou.
- Reprografia, ordinadors, despatx.

Amb un total de 1.370m2

Part dels dipòsits, per exemple, es troben a
les antigues habitacions dels seminaristes.

Font: Arxiu COAC



La reobertura de la Biblioteca i la 
voluntat de servei públic



La reobertura de la Biblioteca

• La Biblioteca neix el 1772: com a fusió de
la Biblioteca de Seminari (1593) amb la de
la Companyia de Jesús. S’ubica al Col·legi
de Betlem.

• El 1868 el Seminari marxa de la seu del
Col·legi de Betlem, a la Rambla.

• Entre 1868-1882 hi ha un periode
d’interinitat (amb ubicació a diversos
immobles del carrer Tallers).

• El mes de febrer del 1882 els seminaristes
ja hi viuen.

• S’inaugura sense espai per a la Biblioteca.

• Arriben un total de 280 caixes: uns 21.000
volums a la biblioteca d’accés obert, uns
8.000 a la biblioteca d’accés restringit.

“Arribats els llibres al nou edifici, se’ls tingué un

temps a l’exterior, sota els porxos d’un dels claustres,

esperant una ubicació definitiva. Com que hi havia

assumptes més urgents per atendre, es prengué la

decisió provisional d’ubicar les caixes al soterrani,

on per desgracia patiren els efectes de la humitat,

i alguns llibres es perderen. El Seminari no es podía

fer càrrec dels llibres, necessitava urgentment

recursos per ubicar de nou la seva propia Biblioteca.”

(Alarcón i Campdepadrós, 2014, p. 35)



La reobertura de la Biblioteca

• L’1 d’abril de 1887, cinc anys més
tard, el Bisbe Jaume Català
(1883-1899) ordena l’obertura
de 49 caixes.

• Objectiu: fer un nou inventari i
separar els manuscrits (se
n’inventarien un total de 179)
per evitar-ne el seu
deteriorament.

• Hi ha queixes per retràs en la
seva obertura.



La reobertura de la Biblioteca

“És per nosaltres cosa en extem dolorosa 
tenir que fer la denuncia objecte del present
article. Conexíam anys ha’l mal; mes 
esperant que d’un dia al altre s’hi posaria
remey, callavam per prudencia y’ns
limitavam a planyens del descuyt y a 
quexarnos privadament ab algun amich, en 
la confianza de que las quexas pujarían un 
dia o un altre al lloch d’ahont ha de venir la 
reparació. Aludim a la Biblioteca del 
Seminari Conciliar de Barcelona, que ja fa 
més de vint anys va de racó en racó, ficats
los llibres en caxons y fardos més o menys
ben acondicionats […]”

(Collell, 1891, p. 493)

Font: Memòria Digital de Catalunya



La reobertura de la Biblioteca

• O en la pastoral de presentació
del bisbe Josep Morgades i Gili,
en què indicava els seus
propòsits respecte la Biblioteca:

“(…) concluir el Seminario incapaz 

para contener el gran número de 

estudiantes, que se necesitan, y abrir 

nuevamente sus puertas a la 

magnífica biblioteca encajonada hace 

tantos años (…).”

BOPB (1899), núm. 42, p. 311-313

(Bada i Elias, 1983, p. 96)



La reobertura de la Biblioteca

• No és fins el pontificat del Bisbe
Josep Morgades (1899-1901) que
es construeixen els prestatges i
s’ubiquen al 1r pis del Seminari, en
una gran sala que dóna al carrer
Balmes.

• És l’emplaçament actual.
• Les obres acaben el desembre de

1904.
• El 1908 ja hi ha notícia la Biblioteca

al seu emplaçament actual.
• S’acaba d’instal·lar el 1924.

“En aquell moment la Biblioteca era

semi-pública, en tant estava restringida

al públic d’obres generals, no en canvi

pels estudiosos i especialistes, que si

tenien accés. Constava llavors de 45.000

volums i uns 30.000 fulletons.”

(Alarcón i Campdepadrós, 2014, p. 39)

Tot i que altres fonts indiquen
Que el 1916 va tenia 50.000
volums.

(Subirà i Blasi, 1993, p. 279)



Font: Seminari Conciliar de BarcelonaFont: Seminari Conciliar de Barcelona



La voluntat de servei públic

• Des d’abans de la seva ubicació
definitiva al Seminari, ja hi havia
la voluntat de què la Biblioteca
fos d’accés públic.

• Recordem la Pragmàtica Sanció
de Carles III de 1767.

• El 1851 es respon a una circular
del Gobierno demanant dades
sobre les biblioteques públiques
que existien a la provincia.

“5. P/. ¿Cuántos lectores por término medio

concurren a ella? R/. Sobre doscientos

diariamente. P/. En el caso de ser necesario

un permiso para visitarla, ¿cuántos se han

concedido por año en los diez últimos desde

1839 a 1849? R/. Siendo pública, es

innecesario el permiso”

(Subirà i Blasi, 1993, p. 277)



La voluntat de servei públic

• O en una Acta de la Diputació de
Barcelona del 4 de noviembre de
1868, que aprova la proposta del
llavors president Victor Balaguer.

“(…) que quede en el Seminario, tomando 

en lo posible el carácter de pública (…)”

Actes de la Diputació, 1868, p. 86-87

(Bada i Elias, 1983, p. 96)



Les biblioteques a la Barcelona 
d’inicis del XX



Més de 300 biblioteques

“D'aquestes biblioteques, és cert que n'existien a bastament, fruit dels
moviments socials de l'època. En un estudi de Montserrat Comas sobre les 
biblioteques adreçades a la classe treballadora abans de la creació de les 
biblioteques populars de la Mancomunitat (1915), es recull un inventari de més
tres-centes biblioteques a la ciutat de Barcelona i província pertanyents a 
gabinets de lectura, ateneus populars i altres associacions que posaven els
llibres a disposició del públic. Tot i aquesta abundància de centres, cal tenir en 
compte que els seus fons eren, en la majoria de centres, escassos, poc o 
massa triats, ja que la majoria d'aquestes biblioteques eren adscrites a 
institucions molt identificades amb les diferents opcions polítiques, i poc
organitzats, ja que mancaven de personal preparat.”

(Baró; Mañà, 2004)

“Ja feia prop de tres quarts de segle que el poble havia manifestat el

deler incontrastable de llegir pel seu compte i havia començat a crear

també pels seus mitjans les seves petites i tan ben intencionades com

mal orientades biblioteques populars en els seus ateneus i casinos.”

(Galí, 1984, p. 9)



Biblioteca Pública Provincial de Barcelona

• Se li dona aquest nom el 1847.

• La Biblioteca neix a partir de la
desamortització de 1835: els
fons conventuals passen a estar
custiodats per la Universitat.

• Incorpora dues funcions en una:
universitària i pública.

• Moltes limitacions: de catàleg,
horaris, fons…

“(…) de manera que, en comparació amb 

la resta de capitals de província, estava 

mancada d'una biblioteca adreçada al 

públic general.”

(Baró; Mañà, 2004)



Font: http://bid.ub.edu/21/verger.htm
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Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès

• És pública des del 1872.

• El 1906 ja comptava al 75.000 
volums.

• És la única de la ciutat que rebia
les principals i més importants
publicacions periòdiques
europees. 

• Per tant, era la més actualitzada
del moment.

“Ella ha estat durant molt de temps la

única biblioteca veritablement viva de

Barcelona, i la que ha proporcionat

bona part del material bibliogràfic

utilitzat pels que han estat els nostres

mestres”.

(Rubió, 1926, p. 19)



Font:
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La Biblioteca Pública Arús

• S’inaugura el 24 de març de 1895.
• És una iniciativa de Rossend Arús,

que vol impulsar una biblioteca
adreçada al poble de Barcelona, i
per a la instrucció de la classe
treballadora.

• S’inicia amb 24.000 volums.
• Es pot emmarcar dins la tendència

de finals del XIX i principis del XX,
de filàntrops, bibliòfils i homes de
cultura que van impulsar
biblioteques públiques, com
Andrew Carnegie.

“Que Don Valentín Almirall y Don Antonio Farnés,

obrando en su dicha calidad de albaceas y herederos

de Don Rosendo Arús y Arderiu y cumpliendo la

voluntad de éste han establecido y organizado en la

referida casa una biblioteca con el nombre de

“Biblioteca pública Arús” para traspasarla al pueblo

de Barcelona, y á este efecto presentaron al

Excelentísimo Sr. Alcalde de esta ciudad, Don José

Collaso y Gil, las bases para la cesión.”

Escriptura de la fundació de la Biblioteca

http://www.bpa.es/historia_centanysdhistoria_foto01.html

http://www.bpa.es/historia_centanysdhistoria_foto01.html
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La Biblioteca de Catalunya

• Neix el 1907.

• El 1914 la Mancomunitat li
atorga el caràcter de servei
cultural públic. Obre al públic el
28 de maig.

• Inicialment al Palau de la
Generalitat. A partir de 1940, a
la ubicació actual.

• Esdevé la capçalera d’una xarxa
de biblioteques populars,
modernes i professionalitzades.

“La perspectiva de l’obertura al públic va plantejar

la constitució d’una col·lecció d’obres de 

referència formada pels llibres de consulta més

bàsics de cada disciplina que poguessin deixar-

se a la lliure disposició dels usuaris, com era 

pràctica habitual a moltes biblioteques

estrangeres. La possibilitat de consultar 

directament, sense paperetes de comanda, les 

obres generals era una de les novetats principals

que volia oferir la nova biblioteca”.

(Fontanals Jaumà; Losantos, 2014, p. 64-65)



Sala de lectura, al Palau de la Generalitat.
Font: http://www.bnc.cat/var/bnc_site/storage/images/media/images/foto_3/1416247-1-cat-ES/foto_3_reference.jpg
[Consulta: 02/06/2017]

http://www.bnc.cat/var/bnc_site/storage/images/media/images/foto_3/1416247-1-cat-ES/foto_3_reference.jpg


Biblioteca Popular de la Dona

• Fundada el 1909 per Francesca
Bonnemaison de Verdaguer, al carrer
Elisabets. A partir de 1922, a Sant Pere
més Baix.

• Va ser la primera biblioteca pública
femenina de tota Europa (20 anys abans
que la Fawcett Library de Londres).

• Neix vinculada a la Obra de Buenas
Lecturas de la parròquia de Santa Anna.

• Tenia capacitat per a 2.000 alumnes.

• S’emmarca també dins la filantropia de
tombant de segle.

“Entre les activitats més importants de l’Institut

cal esmentar, com a bàsica l’educació i la 

instrucció; a més, oferia seveis de biblioteca, 

socors mutus i previsió i, sobretot, de relació i 

ocupació, amb una important borsa de treball. La 

creació de l’Institut responia a unes necessitats

reals del moment —integració de les dones de la 

petita burgesia al procés productiu—, alhora que 

acomplia una tasca de culturalització de les dones 

i els possibilitava l’accés a noves activitats fora de 

la llar.”

Enciclopèdia Catalana

http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0033708.xml

[Consulta: 01/06/2017]
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Conclusions

• És la primera Biblioteca d’accés públic de la ciutat.

• La BPEB ha mantingut intacta, malgrat les vicissituds, la seva voluntat 
de ser un servei públic, obert a la ciutat i al país. Voluntat i objectiu 
plenament assolits.

• A principis del XX, és una de les 6 biblioteques d’accés públic i obert 
que hi ha a la ciutat. I per tant, amb certa infraestructura i capacitat. 

• Es dona servei al públic general fins i tot abans de la implantació de 
les primeres biblioteques populars a la ciutat (pels anys 30 del XX).
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Moltes gràcies!
Info@bibliotecaepiscopalbcn.org

@biblioepiscopal
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