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Llibres i lectors
a la biblioteca d'Olot
"...m'entristeix molt quan veig
que un espanyol se sent orgullos de l'entrada del seu pais en
!a 'modernitat' d'Europa, quan
en 1930-1936, mentre jo vivía a
Barcelona, tenia la impressió,
en molts aspectes, d'un niveü
de modernitat mes alt que en el
meu país".
Fierre VILAR, 1986.
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scriurequelaGuerra Civil espanyola
ha general una ingent quantitat de literatura s'ha
convertit, a horas d'ara, ja, en un
nou tópic. No obstant aixó, els diferents aspectes i situacions que conformen la historia —en el sentit mes
totalitzador— del període 1936-39
han rebut un tractament ben desigual. Les qüestions politiques i militars, seguides de les económiques i
religloses, acaparen en bona mesura l'atenció deis investigadors.
Pelai Pagés incidía, l'any 1986, en la
manca de treballs sobre la repressió, la dona, la vida quotidiana, les
mentalitats i la cultura i l'ensenya-

mentV Malgrat el discutible encasellament de les temátiques, és ben
certa i comprovable la poca c o n centració deis estudis en els anterlors camps de treball historiográfic. En alguns es tracta d'una investigació parcial, com el cas de la
repressió, que prácticament només
ha estat analitzada en tant que repressió física; en d'altresésgairebé
nul.la, com el cas de la cultura,
entesa en un sentit d'ampla c o m plexitat conceptual i connotativa. Si
prenem com a referent, posem per
cas, un conjunt de fascicles apareguts l'any del cinquantenarj de l'inici de la contesa, editats com a
suplement dominical del diari Eí
País, ens p o d e m adonar de les insuficiéncies existents en l'estudt de
la cultura. El tema es balanceja entre un capítol dedicat a la vida quotidiana, d'Abella —autor de dos vo^497
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lums sobre la qüestió—, i un altre
de Marichal sobre els intel.lectuals,
dos capítols sense vinculació real o
aparent i, albora, sense vies intermedies^. Diverses síntesis lian estat assajades sobre la cultura d u rant la Guerra Civil ^, pero s'assenten sobre apreciacions massa generáis i sovint es centren en un c o n cepte excessivament restringit de
cultura. En el fons es percep una
manca d'estudis parcials, temáticament i geográfica.
Pretenc, a continuado, presentar un d'aquests estudis parcials,
inserit, pero, en una reflexió mes
general sobre la cultura i la societat
catalanes en el periode de la República i, mes concretament, de la
Guerra Civil. El segon periode constltueix una evolució circumstanciada del primer, sense ruptures
brusques, a diferencia del franquismo, en el nivell de la cultura. Catalunya, en tant que entitat prou d i ferenciada i desvinculada de la
resta de l'Estat en els anys trenta",
és el marc de referencia general de
raspéete parcial a estudiar: l'activitat de la Biblioteca Popular d'Olot
en els anys 1936-1939, fonamentalment desenvolupat a partir d'un
nnaterial poc conegut i explorat
—els diaris de les biblioteques—,
pero que forneix un amas considerable d'informació, tal com es pot

comprovar en les monografies sobre les biblioteques de Sitges o de
Vilafranca del P e n e d é s ^ posem
per cas.

La Biblioteca Popular d'Olot
La posada en funcionament,
l'any 1918, de la Biblioteca Popular
d'Olot^ inicia un periode d'existéncia paral.lela de dues biblioteques
a la ciutat —la Popular i la Municipal—, d o s a final de 1987 amb la
integrado de la Biblioteca Municipal d'Olot en la Biblioteca Popular,
constituint la Biblioteca "Marta Vayreda" d'Olot, malgrat determinades
resisténcles a la unió, resseguibles
des deis anys vint. La Mancomunitat de Catalunya oferí a les localitats
interessades la possibilitat d'installar una biblioteca. Era l'any 1915. El
projecte, orquestrat per Eugeni
d'Ors, s'inscrivia en les pautes noucentistes de construcció d'una societat catalana moderna i culta, governada i controlada per la burgesia nacionalista. La intel.lectualitat
olotina inicia des d'aquell mateix
anygesttonsperaJa ubicaciód'una
de "popular" a la ciutat, al mateix
temps que desenvolupava una campanya de conscienciació de la seva
necessitat entre la p o b l a d o , que
topa amb els recéis deis sectors

tradicionalistes i l'Església, disposats a acceptar, en el millor deis
casos, una biblioteca "degudament
Intervinguda". Els esforgos culminaren el dia 22 de setembre de
1918, data de la inaugurado de la
Biblioteca Popular d'Olot, que coincidí amb la celebrado del certamen
jocfloralesc d'aquell any, sígnlficativament presidit per la nova bibliotecária Dolors Hostench, deixeble
d'Ors —vice-president deis Jocs i
president l'any anterior—, la qual
pronuncia un discurs titulat "Tres
etapes de la feminitat en la historia
de Catalunya".
Entre el primer any i 1925acudiren un total de 36.080 lectors a la
Biblioteca, i foren llegits 58.904 llibres. Malgrat que gairebé no es
conserven dades estadistiques de
l'entitat fins el 1939, podem percebre les línies evolutivos generáis. Si
observem les gráfiques elaborades
per la bibliotecária Dolors Oliveras
l'any 1943, que abasten l'etapa
1918-1942^, notem una tendencia
que s'ajusta a l'evolució del moment político-social. Entre la creació i 1931-32, augmenten molt lentament tant els lectors del servei de
préstec—inaugurat el 1919—, com
els Ilibres llegits en el servei de
préstec i els lectors de la sala de
lectura, que es poden xifrar, el
1931, entre 7.000 i 8.000, entre
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8.000 i 9.000 i entorn a 6.000, res- de 1939 s'inicia una espectacular cens en les estad ístiques, agreujat
pectivament. Els Ilibres llegits a la davallada que toca fons el 1941 e l m e s d e j u l i o l . EldiaOelcomentari
sala de lectura, després d'una es- q u a n , per exemple, els lectors del de la bibliotecária era eloqüent:
pectacular creixenpa entorn del servei de préstec es poden situar "Continua el préstec p o c a n i m a t i la
Sala no gaire concorreguda: fa
1921, descendeixen considerable- entorn del miler.
ment el 1 9 2 2 l d e f e t no s'hí observa
Des de la seva f u n d a d o s'orga- moita calor i per venir els matins es
recuperado fins al 1932. El segon nitzaren a redós de la biblioteca tot sent massa i cap al tard la gent preperíode definible es sitúa entre un seguit d'actes culturáis, aprofi- fereix la fresca deis voltants a t a n 1931-32 11938. En totes q u a t r e g r á - tant la inauguració, el 1919, d'una car-se en un edifici". A aquest fet
fiques es percep un creixement i m - sala de conferencies. Aquesta fou s'afegi uns dies mes tard la deliportant entre 1932 i 1935, i molt emprada en els anys vint i sobretot cada situado política ("Préstec deimportant a partir de 1935 i fins al en els trenta, en qué s'iniciaren sanimat: les circumstáncies politi1938, moment en qué la punta ar- també les celebracions de la Festa ques fan que vinguin pocs lectors"
riba a la seva máxima Margada, ex- del Ilibre. El 1936, amb aquest m o - —anota el 18 de juliol). Entre els
cepte, de nou, en els Ilibres llegits a tiu, Manuel de Montoliu pronuncia d i e s 2 0 d e j u l i o l i 2d'agost la bibliola sala de lectura, que teñen la pun- una conferencia titulada "La forma- teca romangué tancada. Les setta en el 1936. Els lectors del servei d o de la Mengua literaria a Catalu- manes següents es constata poc
de préstec es poden calcular entre nya", a la qual assistiren una cin- moviment, atribuVble ben segur a
8.000 i 9.000 el 1935 i entre 10.000 i quantena de persones, nombre les circumstáncies del moment. No
11.000 el 1938; els Ilibres llegits en qualificat per la bibliotecária com s'aturaren, pero, les activitats. El
el servei de préstec, entorn a una "concurrencia regular" ^. A dia 20 d'agost escriviren: "Es fa una
10.000 i entorn a 13.000, en les principi d'any l'ambient polític ha- gestió per veure de recuperar els
mateixes dates, igualment que els via restat moviment a l'entitat, pero Ilibres que tenien en préstec els
lectors de la sala de lectura, entorn "Passades les testes de Carnaval i convents i el Sr. Garganta ens proa 9.000 i entre 10.000 i 11.000. La rexercitació política, s'anima el met interesssar-se per fer mirar si
importancia del creixement durant préstec", escriviren en el diari el dia se'n troba algún". Malgrat la nola 11 República i sobretot durant la 26 de febrer, pocs dies abans de la drida concurrencia de lectors
Guerra Civil és ben visible, i és inex- visita del president Companys a —sobretot estudiants— del mes de
plicable sense apel.lar a un Interés Olot, l'u de marg, motiu peí qual la setembre, la tónica de la resta de
per la cultura i a una vitalitat cultural Biblioteca Popular tanca tot el dia. l'any continua marcada per un cert
desánim. No obstant aixó, si bé
de qué 1936 no és una ruptura sino
Les circumstáncies climátlques l'any 1935 havien utilitzat el préstec
un esglaó mes. Un augment atribuít
a l'arribada de refugiáis matisa el incidien directament en l'assistén- 728 persones (290 bornes, 233 d o creixement, pero no li resta trans- cia de lectors a la biblioteca. Així, a nes, 106 nens i 99 nenes), l'any
cendencia, que podem percebre partir de mitjan juny de 1936 el següent ho havien fet trenta persoalbora en altres etements. A partir calor i el trencament de Tassiduítat nes mes (334 homes, 264 dones, 84
deis estudiants marcaren un des-
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nens i 76 nenes).
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La Biblioteca en el bíenni
1937-38
En els primers mesos de l'any
1937 s'invertí la tendencia i s'intensificá l'afluéncia de públic a la b i blioteca. Així, el dia 15 de manp
s'escriví: "Avui les continuades demandes tant de préstec com a la
Sala no m'han deixat fer res mes
que atendré el públic. Es veu que
l'haver tancat ahir tot el dia ha fet
venir mes gent que de costum". Era
la bibliotecária Julia Martina qui
felá Tanotació anterior. El dia 14
havia tancat a conseqüéncia de restar sola a la Biblioteca Popular, ja
que Maria Font estava de baíxa per
maternitat. La notable concurrencia de lectors, aixó no obstant, no
era ocasional. El dia 24 del mateix
mes "hi ha una gran afluencia de
públic a la Sala i també molt préstec, no ens deixen fer res en tota la
tarda". El 3 d'abril. d'altra banda,
"ve molt [íjublfc", el dia 8 "ve bastant
públic i torces demandes", el 19 "ve
molta gent i contínuament estic al
préstec", ¡ el 12 de maig "va venir
molt préstec". El dia 21 d'abril, en
concret, la "popular" s'ompli de
noies que preparaven exámens.
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El novembre de 1937 es va fer una
exposició dedicada a Berga i Boix.

de maig i el 16 de juny (un paquet
que "tots son premis d'enguany") i,
el 18 de maig, un lector féu una
donació d'un lot de Ilibres.
El dia 5 de juny visitaren la Biblioteca Popular els senyors Rubio i
Subias, els quals donaren diverses
instruccions ^°. El 10 d'agost Subias
repetí la visita per a tractar de la
conveniencia del trasllat de la biblioteca a un altre lloc mes céntric,
El 23 de maig, en canvi, "Ve molt de cara a evitar la competencia de
poca gent perqué hi ha conferencia la Biblioteca Municipal, mes ben
al Teatre Municipal". L'interés de la ubicada. No en resultaren, pero,
p o b l a d o per les conferencies s'evi- m o d i f i c a c i o n s d e c a p m e n a . S i b é l a
denciá en les organitzades a la ma- localització esdevingué un proteixa biblioteca. El diumenge 20 de blema greu, ho foren també les baijuny a les dotze del migdia el literat xes temperatures. A final de noRamón Vinyes parla de "L'escriptor vembre de 1937, "La Biblioteca esi la Revolució Russa" ^. Julia Mar- tá desanimada. La baixa temperatina escriví: "Ha tingut lloc la confe- tura fa que els lectors habituáis de
rencia del Sr. Vinyes, ha sigut un la Sala no vinguin aquest any. (...)Si
éxit, la Sala estava pleníssima de no podem teñir aviat llenya potser
gent i la porta materialment inva- será necessari canviar l'horari, ja
dida, 130 persones aproximada- que les hores de la tarda son una
ment. El públic ha marxat molt sa- veritable tortura". I el 16 d e d e s e m tisfet i han fet grans elogis tant del bre, "La Sala de lectura decau en
conferenciant com del tema que ha públic, segurament deu ésser peí
desenrotllat". Quatre dies mes tard fred tan intens i estar a dintre la
era el poeta Josep Lleonart el con- biblioteca a O". El préstec encara es
ferenciant, amb el tema "Vida de manté". L'últim dia de l'any nevá i
Clavé fins els dinou anys". Hi assis- no va anar ningú a la biblioteca. Les
tiren 120 persones, entre elles forga bibliotecáries anotaren: "Fa molt
autoritats. A m b tot, la xifra fou en- fred i ens hem d'estar a la caldera
cara considerada baixa: " H a p l o g u t per no glagar-nos". Les lleves tamIntensament el que ha restat una bé contribuíren al descens de lecmajor afluencia de públic". El 1937 tors a la darreria de 1937; "el jovent
s'organitza també la Festa del Ilibre que ha marxat demanat per c o m a Olot. a la qual la bibliotecária plir els deu res militars f a mes sensidona suport t é c n i c En aquest pe- ble la baixa de lectors a la Sala, ja
ríodo s'ampliá notóriament el fons queells podriem d i r e r e n els inconde Ilibres: el 27 de maig, posem per dicionals que venien amb fred i
cas, es reberen tres paquets de sense ell, amb confort i sense calenoves adquisiclons, aixi com el 19 facció". No obstant aixó, el préstec
500M
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El Grup Escolar Germanor edita,
durant la guerra, el lllbret "Trenta
poesies per a recitar a l'escola".
de 1937 supera encara el de l'any
anterior: 765 persones (306 homes,
303 dones, 84 nens i 72 nenes),
Al problema de la manca de llenya s'afegiren a principi de 1938 les
restriccions eléctriques. El 28 de
gener, "'Baixa el préstec degut a la
suspensió de llum a la població: la
biblioteca queda lluny i fosca. La
gent sois venen al matí i a primera
hora de la tarda, ja que els pocs
llums que hi ha, tres des del pare,
no son suficients per trencar les
tenebres. Aquest any és ben bé un
any de guerra: a primers d'hivern la
manca de llenya ens resta lectors,
ara, la falta de llum al carrer determina que gran part de públic femení i nens deixin de concórrer la
Biblioteca". L'hivern de 1937-38,
pero, encara deixá sentir la seva
cruesa. El 16 de febrer, "Neva i n tensament. A la Biblioteca hi fa tant
fred que hem d'estar-nos al costat
de la caldera per refer-nos una mica". L'endemá, "Continua nevant.
Mentre és ciar venen algunos persones a la tarda". A m b l'augment
de les temperatures la situació tendí a normalitzar-se, sobretot el préstec. Així pogueren escriure el dia
22 que "com ahir el préstec és
animat".
L'onze de marg, "Venen molts
lectors de la lleva del 40 a despedirse de la Biblioteca I no ens deixen
fer gaire res. Nosaltres sentim perdre'ls de moment ja que alguns
venen de quan eren infants". Les
lleves restaren molt públic a la " p o pular". El 31 de marg s'anotá que
"Aquest mes son molts els lectors
que han deixat de venir a la Biblioteca per haver estat mobilltzats en
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les darreres lleves". La presencia
de forasters a la ciutat, pero, possibilitá que les estadístiques no solament es mantinguessin sino que,
ádhuc, milloressin. A mes deis forasters ("carabiners i guárdies, funcionaris i persones que han vingut
d'altres llocs de Catalunya per considerar-se mes segurs ací"), freqiientaven la Biblioteca els estudiants i, en general, les persones no
incloses en la militarització. La biblioteca, a partir del mes de juny,
¡nclogué un nou servei: el préstec
d'obres ais ferits deis hospitals. A
final de juny s'observá de nou molt
rnoviment a la biblioteca, matisat la
segona quinzena de juliol i l'agost
per rao de les altes temperatures, i
représ la resta de l'any 1938. Així,
per exemple, el 5 de desembre "No
és possible fer res per haver-hi moltes consultes tant a la Sala com en
préstec". En la tercera desena del
mes es reprdoduVren les escenes
de fred: "El fred no ens deixa fer res
(estem a - 2 ' a la Biblioteca", escriv i r e n e l d i a 2 6 . El l O d e g e n e r s ' a n o taren les estadístiques de préstec
de l'any anterior: 340 homes, 347
dones, 7 2 n e n s i 115 nenes, és adir,
un total de 874 persones, xifra que
supera en mes d'un centenar la de
1937. Alguns dies de gener encara
hi hagué molt préstec. El 25, "Ve el
Conseller de Cultura a mirar si pot
ficar uns Hits a la Biblioteca. Olot
sembla un formigueix de gent, quasi no ha vingut ningú a la Bilioteca".
El públic disminuí considerablement des d'aquest dia fins a la vigilia de l'entrada de les trepes franquistesalaciutat.Eldia6defebrer,
dones, "Ve molt poc públic degut a
la nerviositat de la població, ho
aprofitem per arreglar el jardí".

Cultura
trenta

socíetat en els anys

La nodrida assisténcia de lectors, tant a la sala com sobretot en
el servei de préstec, a la Biblioteca
Popular d'Olot i a d'altres biblioteques en els anys de la II República i
de la Guerra Civil ha d'ésser entesa
en un marc mes ampli: el de l'ambient cultural del moment. En els
anys trenta es produí una difusió i
popularització de la cultura, a d i versos nivells. L'ensenyament fou,
en aquest sentit, un element prloritari per a la labor que s'imposá el
nou régim república. Josep Desunnbila ha pogut escriureque les escoles "...eren, indubtablement, el nen
m i m a t d e l nou r é g i m " ^ ^ L a idea de
generalització de l'educació rebé

un impuls, encara, el 1936, a redós de qué Camarada del PQUM era la
del rnoviment revolucionari. L'or- rmostra mes palpable ^^. Quant a
ganisme encarregat de fer realitat redició de Ilibres, el 1937 s'editaren
l'intentde posar la cultura a l'abast i a Olot L'evolució social a Olot de Gil
al servei del poblé fou el Consell de Vidal i Forga i Pretérits Olotins de
l'Escola Nova Unificada, creat el Joaquim Danés i Torras, i d'aquest
juliol de 1936 ^^, Joaquim Guillen, darrer, el 1938, a Barcelona, Epid e l a C N T , és n o m e n a t e l 2 4 d ' a g o s t grafía doméstica i rural ^'. La permembre de Control de l'Entitat a sistencia de manifestacions artísOlot. Una a g r u p a d o activa durant tiques i de tertulies literáries en els
la guerra a la ciutat fou el grup anys de la Guerra ^^, encaixen perescolar Germanor, ubicat a les Es- fectament en el rápid i incomplet
coles Pies, que edita a partir de recorregut que hem tragat en els
novembre de 1936 la publicació dos darrers parágrafs. L'estudi de
Germanor, elaborada en bona part la cultura durant la II República i
per l'alumnat, pero que en alguna fonamentalment durant la Guerra
ocasió imprimí materials per a ús a Civil és en bona part encara per elal'escola, com les Trenta poesiGs per borar, pero permet a hores d'ara
a recitar a l'escola. Tot amb tot, la d'entreveure unes línies evolutives.
tasca educativa no passá necessá- 1936 suposá un viratge, 1939 una
riament pels recintes escolars, sino ruptura. La normalització i difusió
que s'establí una mica arreu i trobá cultural empresa en els anys trenta
suport mitjanpant les conferencies, sofrí l'impacte de l'esclat bel.lie, peles exposicions o els espectacles. ro malgrat les dificultats persistí i en
Del dia primer al 15 de no- alguns aspectes s'aprofundí; en
vembre de 1937, per exemple, la d'altres, pero, merma. El franquisconselleria de Cultura del Consell m e f o u per a la cultura catalana, i en
Municipal d'Olot organitzá una ex- general per a la cultura, una interposició a la Sala Vayreda, dedicada rupció violenta.
a Josep Berga i Boix. O bé, seguint
Marrast, podem afirmar que les activitats teatrals durant la guerra foren molt nombroses, malgrat no La repressió cultural
reeixir en moltes ocasions en el
"A las 10 de la mañana es libet o m b revolucionari ^^. Maria C a m pillo afirma, molt encertadament, rada la Ciudad —escrivi la biblioteque "...la vitalitat de la cultura cata- cária el dia 7 de febrer de 1939—,
lana durant aquest període es pa- por el victorioso Ejército de nuestro
lesa en la serie d'activitats que se- Caudillo el Generalísimo Franco, y
gueixen funcionant o que es es for- desde ese momento flamea orgumen de nou i que interessen sec- llosa en el méstil de la Biblioteca la
tors molt amplis de la població,.." '''*. gloriosa bandera de España; a la
compañeras
Si per una banda hi hagué una tarde fiacemos ambas
a las
autoridades
relativament reeixida socialització la presentación
ordenaron
de la cultura, de l'altra no minvaren Militar y Civil, que nos
les manifestacions culturáis a un quede aquella abierta al público y
altre nivel! que, de forma massa nosotros en nuestro puesto de traimprecisa, podem anomenar alta bajo". Del dia 25 de febrer al 2 de
cultura. Els anys trenta foren una marqi del 16 al 21 de marg la biblioépoca daurada per al periodisme teca remangué tancada, igualment
cátala. A Ripoll, posem per cas, el com nombrosos dies per a c o m m e 1933aparegueren7 publicacions,8 morar esdeveniments (el 8 i 14 de
l'any segiJent, 7 el 1935, 9 el 1936, 3 febrer "fiesta local", el 28 de marp la
el 1937, cap el 1938, una els anys presa d e Madrid, el 29 i 30 "la t e r m i 1939 i 1940, la Hoja Parroquial de nación de la guerra con el triunfo
Santa María de fíipoll, a la qual nacional", el 19 d'abril "Fiesta Naentre 1941 i 1946 s'afegí el suple- cional", igualment com el 2 de maig,
ment Cruzada ''^. L'esclat de la i del 18 al 21 de maig amb motiu de
guerra i el procés revolucionari im- les "Fiestas de la Victoria". La Mista
posaren en el camp de la premsa és llarguíssima. Ben aviat s'adoptaun viratge radical, d'acord amb les ren mesures repressives, que podem
circumstáncies. A Olot desapare- resumir en tres apartats:
gueren el 1936 el setmanari católic
a) depuració de les bibliotecáEl Deber que es publicava des de
1897, La Tradició Catalana. La Ciu- hes. La directora, Maria Font, fou
tat d'Olot, árgan del Casal Cátala, i sancionada amb "la separación del
Esquerra, d'Esquerra Republicana, servicio, con inhabilitación para sode
i aparegué una premsa de combat. licitar empleo en el territorio
Cataluña" (11-1-1940), i a Tauxiliar
Julia Martina se la traslladá a Bar^501
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celona com a bibliotecária de ('Escota del Treball, a principi de 1942.
b) depuració de Ilibres. El dia 22
de maig, "Se recibe comunicado de
la Excma. Diputación
nombrando
las personas que han de formar
parte de la Comisión
depuradora
de libros y textos.", i el 4 de juliol,
per exemple, "Se separaron
algunas obras de la Sala\ A partir del
dia primer d'agost s'iniciá una revisió general deis Ilibres de la Biblioteca Popular. EL nou rector de la
ciutat, Mn. Buíiñá, fou informat
puntuaJment de la depuració, per a
poder-ía supervisar. A Olot, com en
molts indrets. foren expoliades moltes biblioteques, d'entitats o parti-

culars, i els Ilibres foren cremats o
destruVts. Ramón Grabolosa esmenta els trasllats de Ilibres a les
trinxadores de paper de Sant Joan
les Fonts; la biblioteca del Centre
Obrer fou Mangada al riu Fluviá ^^; i
c} dificultar el préstec de Ilibres.
D'una banda es reduTren les obres
consultables, i de l'altra, a partir del
primer de marp de 1940 es féu pagar peí préstec de Ilibres: 0,15 pessetes ais adults i 0,10 pessetes ais
nens, per unasetmana, i, des del 15
d'abril, 0,25 i 0,10, respectivament.
El nou régim talla de soca-rel
l'ambient i el desenvolupament cultural anterior. La cultura, i sobretot
la cultura en llibertat, s'havien con-

vertit en un enemic incomode. El
franquisme permeté algunos activitats, d'estricta alta cultura, desvinculades de la major part de la població. Fou, culturalment, com remarca Ferrá-Pong ^°, una reacció.
No existí, possiblement, un projecte cultural franquista, pero si alguns projectes culturáis restringits
per persones adherides al nou régim. En tot cas, com escriu Fierre
Vilar: "La feblesa de creativitat cultural seria sempre una característica del franquisme" ^'.

garida i Rius. Lluis. Els Jocs Floráis
d'Olot
(1890-1921), Olot, 1988. pp. 93-94 i p. 96. i
Herp, Maria Pilar, "La nostra casa del saber
(Our h o u s e o f knowledge)", a Revista d'Olot.
n ú m . 1. gerier 1926, p. 17. Per al període
1918-1940 sún interessants els poc objectius comentaris de J o a q u i m Danés, Historia
d'Olot parí no publicada, B.M.V.O., carpeta
9, 6^ part. c a p . III, 1f. 4771-4782. Per ú l l i m ,
s'fia d'esmentar l'artlcie de M. Carme Verdaguer, '"La Biblioteca Popular", aPyrene. núm.
14, maig 1950, pp. 441-443, i de la mateixa
autora, Bodas de Ora de la Biblioteca
Popular de Olot. 1918-1968. Olot. 1969. Sobre
biblioteques, en general, a l'Estal espanyol.
es poden consultar Millares Cario, Agustín,
Introducción
a la historia del libro y de las
bibliotecas. M a d r i d . 1971.1 Escolar. Hipólito,
Historia délas bibliotecas.
M a d r i d , 1987.

1769-1939", a Historia del Teatre
Municipal
de Girona, 1769-1985. Girona. 1985, pp.
151-158. i "El teatre a Girona (1936-1939)", a
La Guerra Civil a les comarques
gironines
(1936-1939).
Girona. 1986. pp. 341-352, i
Ciavijo. Juli. " C i n e m a i teatre". a La Guerra
Civil a Olot. Olot. 1986.
14. Campillo. Maria. "Próleg", a Contes de
Guerra i fíevolució (1936-1939). vol. i. Barcelona, 1982, p. 13.
15. Palomera, M= Mercé. Cenf anys de p r e m sa a fíipoll (1881-1980),
Barcelona, 1982.
Lluis Costa {Historia de la premsa a la ciutat
de Girona (1787-1939). Girona, 1986, p. 225)
escriu que " A m b la p r o c l a m a d o de la 11=
República, la premsa adquirelx la seva m á xima expressió. El canvi respecte a la Dictadura de P r i m o de Rivera, no és sois quantitatiu, —es publiquen mes perlódics—, sino
—i sobretot— qualilatiu".

Jordi Canal i Morell es llicenciat en hislória.
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