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BIBLIOTECA

Sallent recorda sempre amb orgull que va ser una de les

poblacions que van inaugurar les primeres Biblioteques

Populars de la Mancomunitat de Catalunya l’any
1918. Juntament amb Olot, Valls i Les Borges Blanques,
Sallent té la biblioteca més antiga de les actuals biblioteques
públiques municipals catalanes. L'equipament, des de la seva
inauguració, ha donat servei de lectura pública ininterrompu-
dament a la població, excepte mig any al final de la guerra
civil. Primer, des de l'icònic edifici que es construí als afores
del poble, una construcció neoclàssica que ha esdevingut la
imatge d’aquelles primeres biblioteques, en un emplaçament
que va permetre urbanitzar l’actual Parc Pere Sallés amb les
escoles. Després, amb una estada de deu anys a la Sala Vilà i
Valentí, en espera de la rehabilitació de la fàbrica de la Casa
Torres Amat. I és en aquest espai des d’on la biblioteca ha
encarat el segle XXI, donant accés a la cultura i les noves
tecnologies, i oferint recursos per a la formació i el lleure de
tota la població.

Introducció



En iniciar-se el segle XX, Catalunya només
comptava amb les biblioteques públiques de
les capitals provincials, amb llibres provinents
de la desamortització de béns de l’Església.
La creixent demanda, per part d’intel·lectuals,
de proporcionar accés als llibres a tota la
població va conduir, a Barcelona, a la creació
de la Biblioteca de Catalunya, i, arreu del país,
al sorgiment de petites bibl ioteques
municipals i també de privades instal·lades en
casinos, ateneus o societats culturals. Eren
però equipaments migrats de recursos, sense
espais propis ni adequats, i amb fons
provinents de donacions particulars.

El canvi va arribar amb la instauració de la
Mancomunitat de Catalunya el 1914. Aquest
organisme, fruit de la unió de les quatre

províncies, s’apressà a fer polítiques i
estructures per modernitzar el país, com per
exemple comunicar el territori amb telefonia i
carreteres. El president Prat de la Riba
encarregà a Eugeni d’Ors el projecte de
creació de biblioteques populars a Catalunya.
D’Ors prengué com a model les biblioteques
públiques angleses i nord-americanes. El
1915 presentà el pla per a la creació del
sistema de biblioteques populars i la formació
del personal a l'Escola de Bibliotecàries que
comença a funcionar aquell mateix any, i es
decidí la construcció de les primeres
biblioteques. Seria la primera xarxa de
biblioteques populars de l'estat espanyol, i en
poc temps s'implantaria arreu del territori
català.

Antecedents històrics



La Biblioteca Popular de Sallent es va inaugurar el 29 de setembre de , amb molta1918
concurrència i amb la presència d'Eugeni d'Ors entre les autoritats. La biblioteca ja
s'havia obert al públic el dia 16 del mateix mes amb motiu de la Festa Major.

L'edifici era del gust noucentista de l'època, amb components d'arquitectura grega i
romana. Era un disseny de l'arquitecte Lluís Planas i Calvet, amb el qual es construïren
les cinc primeres biblioteques de la Mancomunitat (només se'n conserva una en el seu
estat original, a Valls). L'edifici lluïa una façana blanca, amb una escalinata per accedir-
hi, unes columnes que emmarcaven l'atri d'entrada, sota un frontis d'arc de mig punt, i
estava ornamentada amb dues cúpules sostingudes per fines columnes. Tenia el
volgut aspecte d'un temple de la cultura, amb una grandiositat que pretenia impressio-
nar i apropar el públic a la seva utilització.

1918

A Sallent, l'Ajuntament havia fet un primer intent per tenir una biblioteca de
caràcter públic, amb l'habilitació de prestatges amb llibres en una de les
estances de l'edifici municipal. L'anomenaren Biblioteca Sallentina. Tenia uns
set-cents volums, que havien estat donats per particulars. La majoria eren de
tema tècnic, amb un interès relatiu per a la població en general.

Quan la Mancomunitat convocà el concurs per acollir les primeres biblioteques,
l’Ajuntament de Sallent decidí presentar-s’hi i oferir els llibres que ja havia aplegat.
El 22 de desembre del el Consell de la Mancomunitat de Catalunya concedí a1915
la vila de Sallent la biblioteca popular. En el projecte es demanava que l'edifici es
construís en un lloc aïllat i envoltat de natura. L'Ajuntament cedí uns terrenys als afores
de la població, que havien estat donats pel seu propietari, Martí Arau, i va urbanitzar-ne
l'accés, construint un pont sobre la riereta i un passeig, que anomenaren Passeig de la
Mancomunitat. Posteriorment a la construcció de la Biblioteca, amb l'ajut de l'empre-
sa Elèctrica Sallentina, es procedí a la urbanització del passeig, l'enjardinament del
parc i la construcció de les escoles.

Antecedents
a Sallent

La Biblioteca
Popular de

Sallent



Les biblioteques populars eren gestionades a Barcelona des d'una central
tècnica, creada el per Jordi Rubió que havia substituït Ors en la1920
direcció de les biblioteques. Aquesta central s'encarregava d'adquirir i
distribuir els llibres, donar suport a la direcció, establir un catàleg, recollir
estadístiques i altres gestions organitzatives. Quan la Mancomunitat de
Catalunya es va dissoldre, a causa de la dictadura de Primo de Rivera, les
biblioteques van passar a dependre de la Diputació de Barcelona. Amb la
proclamació de la República el , van passar a dependre de la1931
Generalitat de Catalunya. A finals de la Guerra Civil, de gener a agost de

1939, la biblioteca de Sallent va haver de tancar mig any, i va tornar a obrir
depenent novament de Diputació de Barcelona.

La Biblioteca era dirigida per una bibliotecària, formada i seleccionada a Barcelona,
que era ajudada per una conserge local. En els primers anys i fins al , any de1925
dissolució de la Mancomunitat, hi havia també un patronat que havia de vetllar pel bon
funcionament i promoure'n l'ús social. Estava format per representants de les
autoritats i la societat civil local.

L'edifici era d'una sola planta quadrada. Constava d'una sala central de lectura,
il·luminada per les finestres d'un cos elevat i sostingut per quatre columnes jòniques, i
d'una sala de conferències a la part posterior. Als laterals de l'entrada hi havia els
serveis i el despatx de la bibliotecària. En total, l'edifici ocupava 200m2.
En el seu inici la Biblioteca comptava amb un fons d’uns 2.000 llibres, d’accés lliure per
a la consulta a sala. El es va iniciar el servei de préstec per llegir-los a casa.1921

1921



El es va decidir canviar de lloc la biblioteca, a causa del mal estat de1989
l'edifici i per manca d'espai, i es va traslladar a la Sala Vilà i Valentí, un local
cedit per Caixa de Manresa. La biblioteca va donar servei en aquest
cèntric espai durant gairebé deu anys, fins al trasllat definitiu a l'antiga
fàbrica tèxtil Torres Amat. El fons de llibres de l’antiga Biblioteca
Popular està dipositat a la sala-biblioteca de la Casa Museu Torres
Amat.

Els anys noranta, l'edifici de l'antiga biblioteca va ser restaurat per
l'Escola-Taller. Actualment acull el Centre de Cultura Joan Puig i Elias,
seu de Ràdio Sallent, Fotoclub Sallent i altres activitats culturals.

El la biblioteca rebé el nom de Pare Claret per homenatjar al beat sallentí, i1940
quedà fixat posterioment en la forma de Biblioteca Popular Sant Antoni Maria
Claret.

L’any , amb motiu del 25è aniversari de la biblioteca, l’edifici es va ampliar1943
amb una ala esquerra que va acollir la sala infantil. Aleshores també es van eliminar
els elements decoratius que perillaven: les cúpules, el frontis i les columnes.

Posteriorment, el , s'afegiria també un cos al costat dret, que, juntament1968
amb les reformes exteriors, fan que l'edifici tingui poc a veure amb l'aspecte
noucentista de la primera construcció.

1940



La Biblioteca Sant Antoni Maria Claret va obrir
les portes de la nova seu, a l'edifici de la casa
Torres Amat, el dia 15 de setembre de , i1998
va fer la inauguració oficial el 24 d'octubre.

El conjunt de la Casa Torres Amat inclou el
primitiu habitatge dels segles XVI, XVII i XVIII,
a l’est, la primera fàbrica de , que, en1815
construir-se, va conformar un pati interior, i la
fàbrica tèxtil annexa, a l’oest, de final del segle
XIX, on hi ha instal·lada la Biblioteca. La
fàbrica nova era una gran nau de quatre
plantes, edificada sobre les restes dels
fonaments d'un molí d'aigua. El molí, que
rebia la força hidràulica del riu Llobregat, va
ser reemplaçat per una turbina elèctrica, que
proporcionava energia a la fàbrica.

Del al el Servei de Patrimoni1993 1998
Local i el Servei de Biblioteques de la
Diputació van dur a terme les obres de
restauració de la fàbrica i d'instal·lació de la

biblioteca, que ocupa una part de la planta
baixa i les plantes primera i segona.

A la primera planta hi ha la sala infantil i la
secció de revistes, diaris, novel·les i audiovi-
suals, i, a la segona planta, una àrea general
amb la resta de fons bibliogràfic. La nova
biblioteca va obrir amb la incorporació de
vídeos i discos al fons, i amb el catàleg i la
gestió informatitzats. El va començar a2001
oferir accés a internet als usuaris, amb
ordinadors d’ús públic i més endavant amb
connexió sense fils.

La Biblioteca, de titularitat municipal, forma
part de la Xarxa de Biblioteques Municipals,
amb la qual comparteix recursos i serveis
virtuals. El nou espai ha permès un augment
de les visites, dels préstecs i de les activitats:
hores del conte, tallers, clubs de lectura,
xerrades, presentacions, exposicions...

Amb cent anys Sallent ha
canviat molt. L’alfabetització i
l’educació s’han generalitzat,
ha augmenta t e l n ive l l
econòmic i el benestar social,
i han sorgit nombrosos
avanços tecnològics. I al cap
de cent anys, encara, la
Biblioteca de Sallent
continua sent, per als sallen-
tins de totes les edats, el seu
referent cultural.

la Biblioteca a la Casa Torres Amat

100
anys
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