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100 anys
dilluns, 02 juliol de 2007

La setmana passada va tenir lloc l'acte institucional de celebració del centenari de la Biblioteca de Catalunya. Cent anys d'un projecte

emblemàtic pel país de principis del segle XX, que volia crear una gran biblioteca nacional similar a les ja existent en les principals

capitals europees. 



Ara els reptes de país tenen unes altres formes i necessitats amb una gran incidència de l'era digital, que obliga a treballar per una

presència i projecció a l'esfera internacional. Com hem pogut comprovar darrerament, quan s'obre qualsevol debat relatiu a la identitat

cultural de Catalunya tothom s'aventura alegrament a opinar, com podem comprovar habitualment a propòsit de la Fira de llibre de

Frankfurt. Caldria situar el debat en una altra perspectiva, més estratègica i pensar en quina serà la línia a seguir en l'àmbit internacional

de la nostra cultura. 



El progrés dels països no es construirà únicament en els avenços científics i tecnològics sinó que tindrà en el coneixement, en sentit ampli,

on la cultura i la creativitat i tindran un paper central. En aquests moments qui millor està entenent això és el govern xinès, que veu la

cultura com un element fonamental a partir del qual es poden establir relacions econòmiques i comercials. En pocs anys s'han obert

arreu del món prop de 156 &lsquo;Instituts Confuci' que tenen per objectiu explicar la llengua i la cultura xinesa. Poder fer això requereix

disposar d'un pressupost important. Segons un estudi recent, Alemanya destina 3 dollars per habitant a diplomàcia cultural i Gran

Bretanya en destina 19. Per situar-nos, a Catalunya la despesa pública en cultura realitzada per totes les administracions catalanes,

pel 2005, fou de 803.252,4 euros (0.11 cèntims per habitant!). No es disposa de dades del que es destinaria a activitats de diplomàcia

cultural. La Biblioteca de Catalunya en el seu moment va donar resposta a les necessitats culturals i de país. Ara, un segle més tard,

cal continuar interpretant els signes dels temps per no veure'ns superats pels esdeveniments. Això vol dir, sobretot, assegurar la nostra

presència al món, pensant ja més enllà de Frankfurt, que sense cap mena de dubte pot suposar un abans i un després, i un punt

d'inflexió. 
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La Biblioteca de Catalunya commemora el seu 
centenari i vol donar-se a conèixer 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imatge del dipòsit de la Biblioteca de Catalunya, que conté 
més de 49.000 volums.  
 
La Biblioteca de Catalunya ha inaugurat oficialment el 
programa de commemoració del seu centenari, amb un 
acte presidit pel president de la Generalitat, José Montilla, 
el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan 
Manuel Tresserras, i l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. La 
directora de la biblioteca, Dolors Lamarca, ha destacat que 
el gran repte d'aquestes celebracions serà aconseguir 
difondre entre el gran públic el seu gran fons, que inclou 
uns tres milions de documents. Les celebracions del 
centenari inclouran una exposició, concerts i la publicació 
de llibres, entre altres activitats. Durant la presentació, el 
conseller Tresserras va subratllar que a partir d'ara la 
biblioteca ha d’incorporar nous reptes, com ara la 
digitalització del seu patrimoni.  
 
Fundada l'any 1907, amb el suport d'Enric Prat de la Riba, 
la biblioteca nacional de Catalunya té les funcions de 
recollir, conservar i difondre la producció bibliogràfica 
catalana; vetllar per la conservació i difusió del patrimoni 
bibliogràfic i tenir la condició de centre de consulta i recerca 
científica de caràcter universal. Disposa d'un fons de prop 
de tres milions de documents en diferents suports, però 
molts ciutadans desconeixen la seva existència i activitat. 
 
És per aquest fet que es podrà visitar una exposició en què 
es veuran els documents més destacats del fons de la 
biblioteca, entre els quals figura un portolà o carta de 
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navegació de Gabriel de Vallseca, de l'any 1439, i el 
Cançoner Gil, del segle XV. 
 
Coincidint amb la inauguració d'aquesta exposició es 
presentarà també el llibre del centenari, titulat Biblioteca de 
Catalunya. Cent anys. 1907–2007. L'obra, editada per la 
Biblioteca de Catalunya i escrita per Reis Fontanals i Marga 
Losantos, consta de dos blocs: un que va des de la creació 
de la biblioteca fins a la Guerra Civil, i l'altre que va des de 
la Guerra Civil fins a l'actualitat. 
 
Els fons ocupen 1.500 metres lineals de prestatgeria de 
lliure accés (20.000 volums) i 49.000 de dipòsit.  
 



El Punt   30/06/2007 

 



La Vanguardia   30/06/2007 

 



El País     30/06/2007 
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L’entitat recull un fons de tres milions de documents 
 
La Biblioteca Nacional de Catalunya compleix 100 
anys 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El president de la Generalitat, José Montilla, visita 
l'exposició de la Biblioteca Nacional de Catalunya 
 
Laura Alsina (laMalla.net) 
 
La Biblioteca Nacional de Catalunya celebra cent anys des 
que va obrir les portes el 1907. El president de la 
Generalitat, José Montilla, el conseller de cultura, Joan 
Manuel Tresserres, i l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, 
han visitat la Biblioteca, on han fet un passejada per una 
exposició amb documents del fons de l'entitat. 
 
La Biblioteca Nacional de Catalunya es va fundar el 1907 i 
va néixer com a part de l'Institut d'Estudis Catalans, fins 
que el 1914 la Mancomunitat de Catalunya la va convertir 
en biblioteca pública orientada a la recerca i a la 
conservació del patrimoni bibliogràfic català. Des de fa 70 
anys ocupa l'edifici de l'antic Hospital de la Santa Creu, al 
barri del Raval de Barcelona.  
 
Accedir a la Biblioteca Nacional i fer un recorregut per les 
seves diverses sales és un exercici interessant i educatiu ja 
que, donat que està ubicada en un antic hospital, les 
estances encara conserven les ceràmiques originals amb 
escenes de viacrucis i indiquen com estaven col·locats els 
llits dels malalts. 
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L'arxiu d'aquesta biblioteca està format per tres milions de 
documents en diversos suports que recullen la història de 
Catalunya. La Biblioteca Nacional de Catalunya fou la 
primera de la Península Ibèrica que va posar a l'abast del 
públic milers de volums sense la necessitat de passar el 
tràmit d'omplir paperetes. 
 
Activitats per celebrar el centenari 
 
Per tal de commemorar els seus 100 anys, la Biblioteca 
Nacional de Catalunya ha organitzat diferents activitats de 
caràcter cultural, com exposicions, concerts i presentacions 
de llibres. Destaca la mostra que acull la biblioteca fins el 
13 de novembre, on es fa un recorregut pels 
esdeveniments més rellevants de la història de l'entitat a 
través d'un centenar de fotografies, documents originals i 
gràfics estadístics. Entre els documents més destacats hi ha 
un portolà, o carta de navegació, de Gabriel de Vallseca, de 
l'any 1439, i el Cançoner Gil, del segle XV.  
 
Més inversió en cultura 
 
El president del la Generalitat, José Montilla, que ha estat 
l'encarregat de presidir els actes commemoratius del 
centenari de la Biblioteca de Catalunya, s'ha compromès a 
augmentar la despesa del govern en cultura fins igualar la 
resta de països europeus. Pel cap de l'executiu català, un 
dels factors que permetran assolir aquesta fita és la 
inversió en equipaments culturals. Per aquest motiu, 
Montilla ha apuntat que el "govern català està decidit a 
dotar el conjunt del territori català amb infraestructures 
culturals a l'abast de tothom". 
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La Biblioteca Nacional de Catalunya compleix cent 
anys des que va obrir portes 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aniversari i nou soci - La directora de la Biblioteca de 
Catalunya, Dolors Lamarca, lliura al president Montilla un 
carnet de soci de la biblioteca, davant la mirada divertida 
del conseller Tresserras. Montilla i Tresserras han assistit, 
juntament amb l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, a la 
inauguració oficial del programa de commemoració del 
centenari de la Biblioteca de Catalunya. 
 
El president de la Generalitat, José Montilla, el conseller de 
Cultura, Joan Manuel Tresserras, i l'alcalde, Jordi Hereu, 
han visitat la Biblioteca de Catalunya, on han fet un passeig 
per una exposició amb documents del fons. Fundada el 
1907, la Biblioteca Nacional de Catalunya va néixer com a 
part de l'Institut d'Estudis Catalans, fins que el 1914 va 
passar a ser biblioteca pública. Fa gairebé 70 anys que 
ocupa l'edifici de l'antic Hospital de la Sant Creu. A les 
seves sales es pot fer un recorregut per la història de la 
institució. 
 
 
Obrir la porta de la Biblioteca Nacional de Catalunya és 
tornar enrere. Quan l'edifici era hospital, hi havia els 
malalts de traumatologia. La ceràmica amb escenes del 
viacrucis indica com estaven col•locats els llits i l'arquitecte 
Antoni Gaudí va ser atès entre les seves parets després que 
el va atropellar un tramvia.  
Ara acull un petit museu del llibre, que en el futur podria 
créixer. I és que passat i futur, riquesa i sobrietat, conviuen 
en un equilibri gairebé perfecte. La qualitat de les 
infermeries pagades pels gremis es reconeix a la sala de la 
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col•lecció cervantina que va arribar des de la cartoixa de 
Valldemossa, el 1915.  
 
La biblioteca era, aleshores, al carrer del Bisbe, i els volums 
van ser una donació d'Isidre Bonsoms. Donatius de 
particulars o d'institucions són el 60% del fons. L'Arxiu 
recull aquest i altres aspectes dels cent anys d'història del 
centre: la primera biblioteca de la península Ibèrica que va 
posar a l'abast del públic milers de volums sense el tràmit 
d'omplir paperetes.  
 
Només calia firmar al registre de llegidors. Ara la tecnologia 
i el projecte conjunt de digitalització amb Google fan que la 
Biblioteca de Catalunya pugui obrir-se encara més a 
l'exterior i mostrar una part dels documents que guarda. A 
la pantalla de l'ordinador, els pròxims mesos veuran la llum 
exemplars emmagatzemats a les noves instal•lacions del 
soterrani. Serà la prolongació d'un segle de vida, d'un camí 
traçat amb 50 quilòmetres de documents. 
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El president Montilla es compromet a augmentar la despesa 
del Govern en cultura fins igualar la resta de països catalans  
 
Ha inaugurat aquest matí els actes commemoratius del centenari de 
la Biblioteca de Catalunya  
 
El president Montilla es compromet a augmentar la despesa del 
Govern en cultura fins igualar la resta de països europeus 
 
• Afirma que pel Govern català la cultura és un dels pilars per al 
benestar de la ciutadania i que està decidit a dotar el conjunt del 
territori català d’infraestructures culturals a l’abast de tothom 
 
• Anuncia que impulsarà una anella digital que permetrà la connexió 
per fibra òptica entre els diferents equipaments 
 
El president de la Generalitat, José Montilla, ha assegurat aquest 
migdia que “el Govern català té en la cultura una prioritat màxima, 
un dels pilars per al benestar de la ciutadania” i ha reafirmat el seu 
compromís “per equiparar progressivament els nivells de despesa 
destinats a política cultural als de la resta de països europeus”.  
 
Pel cap de l’executiu català, un dels factors que permetran assolir 
aquesta fita és la inversió en equipaments culturals; per això, ha 
subratllat que “el Govern està decidit a dotar el conjunt del territori 
català amb infraestructures culturals a l’abast de tothom; i, un 
exemple, és  l’impuls de l’anella digital que permetrà la connexió per 
fibra òptica entre els diferents equipaments”. I en aquest sentit ha 
recordat que avui en dia Catalunya disposa de més de 300 
biblioteques, amb prop de cinc milions d’usuaris, i amb uns 
continguts documentals perfectament comparables als dels 
equipaments europeus.  
 
El president Montilla ha fet aquestes afirmacions en el decurs de la 
inauguració dels actes commemoratius del Centenari de la Biblioteca 
de Catalunya, que ha tingut lloc aquest migdia, a la seu d’aquest 
centre. El cap de l’executiu català ha visitat les instal•lacions de la 
Biblioteca i l’exposició Primeres subscripcions de revistes a la 
Biblioteca de Catalunya, organitzada per celebrar el centenari.  
 
En el decurs del seu parlament, el mandatari català ha destacat que  
la Biblioteca de Catalunya és “un centre de referència, que ha viscut i 
ha resistit amb solidesa molts avatars polítics i socials, i del qual tots 
els catalans ens podem felicitar i sentit orgullosos”. I ha afegit que la 
Biblioteca va néixer a partir de la cultura, de la ciència i del civisme, 
“uns valors- ha dit- que , ara i aquí, volem proclamar de nou, perquè, 
com fa cent anys, són inherents a Catalunya”; i ha agraït l’ambició i 
l’encert de la tasca dels seus òrgans gestors.  
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Han acompanyat al president en aquest acte, el conseller de Cultura i 
Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras; l’alcalde de 
Barcelona, Jordi Hereu; la directora de la Biblioteca, Maria Dolors 
Lamarca, i el vicepresident de l’Institut d’Estudis Catalans, 
Antoni Riera. 
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La Biblioteca de Catalunya empieza a celebrar su 
centenario 
 
Barcelona. (EUROPA PRESS).- La Biblioteca de Catalunya 
(BC) inauguró hoy oficialmente la celebración de su 
centenario, que incluye conciertos, actividades y 
presentaciones de libros, en un acto presidido por su 
directora, Maria Dolors Lamarca, y el presidente de la 
Generalitat, José Montilla. 
 
Riba, Generalitat, Enric Prat, Barcelona, Jacint Verdaguer, 
Ateneu Barcelonès, Joan Manuel Tresserras, Noucentisme, 
Prat, José Montilla, Estudis Catalans, Rivera, Franco, José 
Montilla . 
 
Lamarca aseguró que el centenario es "el momomento 
idóneo" para hacer balance de la Biblioteca desde su 
fundación en 1907 por el presidente de la Diputación, Enric 
Prat de la Riba. Asimismo, recordó los inicios de la 
biblioteca en el que existía "ambición intelectual catalana". 
 
En este sentido, señaló los esfuerzos de la administración 
de impulsar este proyecto con la adquisición de 
"colecciones, manuscritos, bibliogrfías -como la de Jacint 
Verdaguer-, mapas, archivos", entre otros.  
 
También destacó las donaciones de personas individuales, 
muchos de ellos intelectuales, aunque también participaron 
personas de todos los estamentos, "en un intento de 
contribuir en una gran proyecto intelectual". 
 
La directora de la BC citó las "adversidades" que sufrió por 
"los cambios políticos con medidas contra la lengua 
catalana", fue el caso de las dictaduras de Primo de Rivera 
y Franco. Asimismo, enumeró a las personalidades 
íntimamente unidas a los inicos de la biblioteca: Enric Prat 
de la Riba, Josep Pijoan, Eugeni d'Ors, Jordi Rubió y Jaume 
Mussó Torrents. 
 
Respecto a los proyectos de futuro dijo que pretenden que 
"la biblioteca digital de Catalunya llegue a ser la biblioteca 
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digital de todos los ciudadanos de Catalunya", a pesar de 
tratarse de "un proyecto ambicioso". 
 
Por su parte, el conseller de Cultura y Medios de 
Comunicación, Joan Manuel Tresserras, destacó la 
celebración de varios centenarios, el Institut d'Estudis 
Catalans o el trasaldo a su actual sede del Ateneu 
Barcelonès, hecho que no se debe "a la casualidad" sino a 
la aparición del Noucentisme. 
 
Tresserras recordó "las condiciones de precariedad" de hace 
100 años pero "la dinamización y la unidad" de la sociedad 
catalana produjo "el incio de un proceso cultural". 
 
"Cultura como prioridad" 
El presidente de la Generalitat, José Montilla, destacó "los 
valores inherentes del pueblo catalán" en la BC que cuenta 
con un patrimonio nutirdo de "legados privados y 
documentos únicos y relevantes de la cultura catalana, 
española y universal". 
 
Asimismo, aseguró que en 1907 "la cultura era una 
prioridad igual que en la actualidad", ya que es "un pilar de 
la ciudadanía". Sin embargo, destacó la necesidad de 
"adptarse a los nuevos servicios tecnológicos".  
 
Montilla dijo que la BC se encuentra "en un momento 
culminante y un servicio público modélico". También 
recordó la existencia de 300 bibliotecas que cuentan con 5 
millones de usuarios en todo Catalunya. 
 
Exposiciones, conciertos y libros 
Con motivo del centenario, la biblioteca ha organizado 
distintas actividades de carácter cultural, con exposiciones, 
conciertos y presentaciones de libros.  
 
En concreto la muestra 'Biblioteca de Catalunya. Cent anys. 
1907-2007', la publicación de los libro dèUn incurable 
científic català: La Suma de l'art de l'aritméticà de Francesc 
Santcliment y otro libro del centenario, un concierto con las 
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piezaas de fondo de la BC y otro con las piezas de Miquel 
Querol.  
 
La Biblioteca de Catalunya fue fundada en 1907 con el 
apoyo del presidente de la Diputación de Barcelona, Enric 
Prat de la Riba. La BC tiene las funciones de recoger, 
conservar y difundir la bibliografía catalana, velar por la 
conservación y la difusión del patrimonio bibliográfico y 
tener las condiciones de centro de consulta y búsqueda 
científica de carácter universal. El centro dispone de una 
fondo de cerca de tres millones de documentos en distintos 
soportes. 
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La Biblioteca de Catalunya inaugura los actos 
conmemorativos de su centenario 

 
Hoy viernes 29 de junio, tendrá lugar la inaugiración oficial 
de los actos conmemorativos del centenario de la Biblioteca 
de Catalunya. 

Hoy viernes 29 de junio, tendrá lugar la inaugiración oficial 
de los actos conmemorativos del centenario de la Biblioteca 
de Catalunya (C/ Hospital, 56, Barcelona). El acto contará 
con la presencia del presidente de la Generalitat, José 
Montilla; el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, 
Joan Manuel Tresserras; el alcalde de Barcelona, Jordi 
Hereu, y la directora de la Biblioteca de Catalunya, Dolors 
Lamarca, entre otras personalidades. La Biblioteca ha 
organitzado exposiciones, conciertos y presentaciones de 
publicaciones, entre otros actos. 

La Biblioteca de Catalunya nació en el año 1907 
paralelamente al Institut d’Estudis Catalans y con el apoyo 
del presidente de la Diputación, Enric Prat de la Riba. Con 
el objetivo de responder a la demanda de libros modernos 
entre los estudiosos y a la vez evitar la pérdida y dispersión 
del aptrimonio bibliográfico y documental catalán. 
En la actualidad la Biblioteca de Catalunya tiene un fondo 
de 3.000.000 de documents en diferentes suportes: libros, 
diarios, revistas, manuscritos, gravados, mapas, partituras, 
registros sonoros y visuales entre otros. 
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La Biblioteca de Catalunya inaugura los actos 
conmemorativos de su centenario 
 
Hoy viernes 29 de junio, tendrá lugar la inaugiración oficial 
de los actos conmemorativos del centenario de la Biblioteca 
de Catalunya. 
 
Hoy viernes 29 de junio, tendrá lugar la inaugiración oficial 
de los actos conmemorativos del centenario de la Biblioteca 
de Catalunya (C/ Hospital, 56, Barcelona). El acto contará 
con la presencia del presidente de la Generalitat, José 
Montilla; el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, 
Joan Manuel Tresserras; el alcalde de Barcelona, Jordi 
Hereu, y la directora de la Biblioteca de Catalunya, Dolors 
Lamarca, entre otras personalidades. La Biblioteca ha 
organitzado exposiciones, conciertos y presentaciones de 
publicaciones, entre otros actos. 
 
La Biblioteca de Catalunya nació en el año 1907 
paralelamente al Institut d’Estudis Catalans y con el apoyo 
del presidente de la Diputación, Enric Prat de la Riba. Con 
el objetivo de responder a la demanda de libros modernos 
entre los estudiosos y a la vez evitar la pérdida y dispersión 
del aptrimonio bibliográfico y documental catalán. 
 
En la actualidad la Biblioteca de Catalunya tiene un fondo 
de 3.000.000 de documents en diferentes suportes: libros, 
diarios, revistas, manuscritos, gravados, mapas, partituras, 
registros sonoros y visuales entre otros. 
 


