
El dilluns 9 de setembre, a les 18.15 h, presentarem 
el llibre Diari de l’Escola de Bibliotecàries (1932-1939),  
de Joana Casals Baltà.

Presentarà l’acte Miquel Térmens Graells, degà de  
la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals  
de la UB, i hi intervindran Jordi Permanyer  
Bastardas, que va ser cap de la Gerència de Serveis  
de Biblioteques de la Diputació de Barce lona,  
i Assumpció Estivill Rius, que ha tingut cura  
de l’edició de l’obra.

Us esperem a l’escenari 1 de la Setmana del Llibre  
en Català (avinguda de la Catedral, Barcelona).

www.publicacions.ub.edu
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Joana Casals és l’autora d’aquest diari, que abraça, amb algunes 
interrupcions, de 1932 fins al gener de 1939. Casals, que era 
llicenciada en Químiques, havia entrat a treballar a l’Escola de 
Bibliotecàries, en qualitat de secretària, el 1925. En aquells mo-
ments la institució era la versió adulterada de l’escola creada per 
la Mancomunitat el 1915. Amb la caiguda de Primo de Rivera 
i el subsegüent nomenament de Jordi Rubió com a director, el 
centre va recuperar la seva identitat primigènia i va viure  
el període més notable.

Casals escriu el diari a instàncies de Jordi Rubió; tanma-
teix, el text no té en cap moment un to formal, sinó que és 
molt personal i, fins a un cert punt, íntim. Hi enregistra les 
seves opinions sobre l’entorn —els professors, les alumnes, els 
esdeveniments polítics de més relleu...—, presta molta atenció 
a les alumnes i les seves activitats, ben integrades en el dia a dia 
de l’Escola, i presenta un testimoni viu i directe de la vida a la 
rereguarda durant la Guerra Civil. Acabada la contesa bèl·lica, 
Casals no va poder retornar al seu lloc de treball, ja que havia 
estat denunciada per separatista i catalanista.

Joana Casals és l’autora d’aquest diari, que abraça, amb 
algunes interrupcions, de 1932 fins al gener de 1939. Ca-
sals, que era llicenciada en Químiques, havia entrat a tre-
ballar a l’Escola de Bibliotecàries, en qualitat de secretà-
ria, el 1925. En aquells moments la institució era la versió 
adulterada de l’escola creada per la Mancomunitat el 1915. 
Amb la caiguda de Primo de Rivera i el subsegüent nome-
nament de Jordi Rubió com a director, el centre va recupe-
rar la seva identitat primigènia i va viure el període més 
notable.

Casals escriu el diari a instàncies de Jordi Rubió; tan-
mateix, el text no té en cap moment un to formal, sinó que 
és molt personal i, fins a un cert punt, íntim. Hi enregistra 
les seves opinions sobre l’entorn —els professors, les 
alumnes, els esdeveniments polítics de més relleu...—, 
presta molta atenció a les alumnes i les seves activitats, 
ben integrades en el dia a dia de l’Escola, i presenta un 
testimoni viu i directe de la vida a la rereguarda durant la 
Guerra Civil. Acabada la contesa bèl·lica, Casals no va po-
der retornar al seu lloc de treball, ja que havia estat de-
nunciada per separatista i catalanista. 

Proposta: 17979  |  Mides: 172 × 240 mm  |  Solapes: 100 mm  |  Llom: 1,65 cm ?  |  Tintes: Pantone 4495 + Negre

Joana Casals Baltà (Barcelona, 1903-1997) va es-
tudiar el batxillerat al col·legi Catalunya de l’hel-
lenista Lluís Segalà i es va examinar, per lliure, a 
l’Institut de Barcelona. El 1926 es va graduar a la 
Facultat de Ciències en l’especialitat de Química. 
L’any anterior, el doctor Segalà, que era director 
de l’Escola de Bibliotecàries, l’havia convençut 
perquè n’acceptés el càrrec de secretària. Casals 
va continuar exercint aquesta funció durant els 
anys trenta, amb la direcció de Jordi Rubió, i es-
devingué un dels motors del centre com a pont 
entre els homes il·lustres que hi impartien classes 
i les alumnes. Acabada la Guerra Civil no es va po-
der reintegrar al seu lloc de treball perquè va ser 
denunciada per catalanista i separatista. A partir 
d’aquell moment va exercir la docència de les ma-
temàtiques a l’Escola Isabel de Villena que, crea-
da per Carme Serrallonga, acollí una bona colla de 
professors de l’Institut Escola de la Generalitat, i a 
diversos col·legis religiosos. 

Assumpció Estivill Rius (Reus, 1949) va estudi-
ar Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona 
i la carrera de bibliotecària a l’antiga Escola de 
Bibliotecàries de la Diputació de Barcelona, que 
amb els anys esdevindria l’actual Facultat de Bibli-
oteconomia i Documentació. El 1989 va defensar 
la tesi titulada L’Escola de Bibliotecàries, 1915-1939 
(Barcelona, 1992), i des de llavors ha combinat la 
recerca sobre qüestions tècniques amb l’estudi de 
la història de la professió i de les biblioteques pú-
bliques catalanes.

www.publicacions.ub.edu
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Edició, introducció i notes 
d’Assumpció Estivill Rius

Altres títols

Qui era qui a l’Escola de Bibliotecàries, Assumpció 
Estivill Rius

Petita història de Procés Tècnic, M. Enriqueta Jansà 
i Cuatrecasas
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