
ROSA I CONCEPCIÓ, LES BIBLIOTECÀRIES DEL PERE VILA 

  

Rosa Sarradó va ser la primera 

Bibliotecària de la Biblioteca Pere Vila, la 

actual biblioteca de la nostra escola, 

però que va ser també la primera 

biblioteca popular de la ciutat de 

Barcelona. La Concepció Múnera n’era 

l’auxiliar bibliotecària.  

Totes dues es van fer càrrec de 

l’equipament des de la seva inauguració, 

el 16 d’abril de 1934. A banda de la seva 

feina anònima, anotaven tot allò que 

passava al voltant de la Biblioteca. 

Aquest dietari va ser publicat per 

l’editorial Morsa l’any 2015 (Les 

bibliotecàries. Diari de la Biblioteca 

Popular Pere Vila), gràcies a la 

recuperació d’una altra dona 

bibliotecària, la Núria Mulé. En les seves 

pàgines, no hi trobareu ni grans proeses ni reflexions extraordinàries. En canvi, es pot 

constatar de quina manera la grandesa està feta de petites accions, de descobriments humils, 

de constància i de resistència enfront les adversitats. 

Sabíeu que fins a l’any 1976 només les dones podien ser bibliotecàries? Se’ls exigia una 

entrega absoluta, això sí, i se’ls demanava un alt nivell cultural. El 1915 va obrir l’Escola 

Superior de Bibliotecàries, a l’Edifici del Rellotge del recinte de la Universitat Industrial. Les 

dones que hi havien accedit havien d’estudiar tres anys. A més de les tècniques de 

biblioteconomia, havien de formar-se en història, geografia, literatura, llengües clàssiques (llatí 

i grec) i llengües modernes (francès i una altra llengua, que podia ser l’alemany o l’anglès).  

Les bibliotecàries eren dones independents a qui els apassionava la feina. A vegades els 

frustrava la falta de lectores: «Han vingut 27 dones, ho anotem perquè és un número 

extraordinari», deia la Rosa Serrado l’octubre del 1935. I el 19 de gener del 1938 deia: 

«Bombardeig. Quin dia deixarem de posar aquesta paraula».  
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