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Activitats

Divendres cultural: la Biblioteca Arús
Text: Jordi Canet. Fotos: Ernest Ramos
Perquè en divendres?
Feia temps que els organitzadors dels
Dissabtes culturals tenien ganes
d’organitzar una visita a la Biblioteca Arús,
però això no era possible perquè els
dissabtes la biblioteca està tancada. Tenint
en compte, però, que la majoria dels
membres dels Antics Escoltes i Guies
pertanyen a la categoria de jubilats, es va
decidir finalment fer una prova: organitzar
la visita en divendres. La data elegida fou
el 13 de gener.

El grup a l’entrada de la biblioteca.
Foto: Ernest Ramos

Biblioteca pública municipal

Perquè la Biblioteca Arús?
Per a molts la biblioteca Arús encara té
un aire de misteri derivat de la seva relació
amb la francmaçoneria i el fet d’haver estat
tancada durant anys en temps de la
dictadura. Es tractava, doncs, de conèixer
de primera mà què és avui dia la biblioteca
i quina ha estat la seva història.
La primera impressió

Tot i que Rossend Arús, el fundador de la
biblioteca, la va crear destinant-la a la instrucció
del poble treballador, actualment és una biblioteca
pública municipal regida per un Patronat presidit
per l’alcalde de Barcelona.

Arús ha estat definit com a “demòcrata d’ideologia
republicana federal, un catalanista lliurepensador i
maçó, un filantrop preocupat profundament pel
progrés de la gent que l’envoltava”.
Periòdics il·lustrats

L’entrada a l’edifici on està instal·lada la
biblioteca ja impressiona: una gran
escalinata amb diverses làpides
commemoratives de marbre li donen un
cert aire funerari. Al capdamunt, una
estàtua que recorda la de la Llibertat de
Nova York, li dóna una especial solemnitat.
Un introductor excepcional
Afortunadament, la persona que va
presentar-nos la biblioteca va ser el seu
gerent, el Sr. Josep Brunet, que no només
va fer-ho demostrant un profund
coneixement de tots els temes que van
sortir, sinó que els va exposar amb un
entusiasme que de seguida va captar
l’interès dels assistents.
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Curiosament, i degut al grau d’analfabetisme
que hi havia entre el poble treballador, en els
inicis es va haver de recórrer a publicacions
periòdiques il·lustrades per fomentar l’afició a
la lectura. Tot i això, la biblioteca començà
amb uns 24.000 volums en temes de filosofia,
religió, ciències socials, dret, idiomes, biologia,
botànica, medicina, art, música, literatura,
geografia i història i obres generals com
diccionaris, premsa, etc.

Activitats

La maçoneria, els templers, l’escoltisme ...
Acabada la presentació, va haver-hi un torn
de preguntes. Sobre la relació amb els
templers, el Sr. Brunet va dir que era
pràcticament inexistent i que només en
algunes organitzacions es feien servir alguns
títols inspirats en l’orde del Temple. Preguntat
sobre la possible influència de les idees
maçòniques en l’escoltisme, el Sr. Brunet va
afirmar que B-P no havia estat mai maçó (al
contrari que un seu germà).
Secret vs. discret
També va sortir el tema del suposat
“secretisme” de la maçoneria, que no seria tal,
sinó més aviat una actitud de “discreció”:
cadascú és lliure de declarar o no la seva
pertinença a la maçoneria, però ningú està
autoritzat a manifestar si un tercer ho és o no.
Actualment hi ha, a disposició de qui ho
desitgi, fullets explicatius de què és la
maçoneria.
Un altre detall de la biblioteca

Sherlock Holmes a la Biblioteca Arús?

Relació amb la maçoneria
El Sr. Brunet va fer un repàs de la història
de la maçoneria (o potser millor, de les
maçoneries) des dels seus orígens entre
els constructors de les catedrals a l’Edat
Mitjana, la posterior incorporació
d’intel·lectuals sense cap relació amb els
gremis medievals, l’establiment de les
bases de la maçoneria actual, l’any 1717, i
les diverses branques existents avui dia. La
biblioteca no ha estat mai dependent de
cap lògia, però manté relacions amb totes.
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La biblioteca exposarà properament una
col·lecció de materials relacionats amb cèlebre
personatge creat per Arthur Conan Doyle (que
era maçó), donades per un col·leccionista
particular.
La biblioteca en temps de Franco
Franco va perseguir la maçoneria i la biblioteca
Arús va ser tancada al públic l’any 1939. No va
ser oberta novament fins el 1967, en temps de
l’alcalde Porcioles i el seu secretari Tarín
Iglesias. Això va permetre que el seu contingut
es mantingués gairebé intacte.

Notícies

Necrològica: Jordi Casso i Juvé
Text: Conxita Falcó
Ha estat un bon company, un millor amic ,
tant en les penes com en les alegries i a
més un mestre-guia, amb molts
coneixements per als qui formàvem amb
ell el grup de catequesi d’adults als Lluïsos
de Gràcia.
Sempre veient el cantó positiu de totes les
coses i convençut fins a la medul·la que
l’educació rebuda en la fe i també en
l’escoltisme marca a les persones per tota
la vida i és una font d’actitud religiosa i
cívica que l’acompanyaria fins al final del
camí, com així ha estat. No podem oblidar
que ell va ser el primer cap d’agrupament
dels Lluïsos de Gràcia.

Jordi Casso i Juvé

Recordem ara més que mai que en les nostres
trobades, quan hi havien dubtes per aclarir o
entendre sobre la vida de Jesús i els
pensaments que devia tenir en aquells anys,
ens deia: “aquesta és una de les coses que
tinc apuntades per preguntar-li quan ens
veiem...”
Us transcrivim una part del seu escrit de
comiat (que tenia preparat des de feia temps)
titulat: “Adéu siau a tots i a reveure” i que va
ser llegit, a petició seva, en el funeral del dia 28
de desembre:

.../... Gràcies per la meva beneïda terra catalana, que tant he estimat, a la que tant m’hauria agradat
ser útil i a la que tan poc útil he estat.
Gràcies als Lluïsos, on tant he rebut i donat any rere any; on he fet tants bons amics, joves i grans,
amb qui compartir i en qui confiar; a la meva vella colla dels Bosquerols, al Consell Directiu, a
l’Agrupament, a la Catequesi, amb l’estimat grup de la Catequesi d’Adults, a la Coral, al Xino-Xano,
etc..
Gràcies, molt especialment, al genial mestratge de l’inoblidable Mossèn Penina al qui, com sol
passar, he valorat molt més després de perdre’l que quan el tenia a l’abast.
Gràcies pel meu pas per l’escoltisme, a l’Agrupament, al Sector, a la Sots-Demarcació, per la
renovada visió que ens va donar i pels tan bons amics que hi vàrem trobar.
Gràcies als bons amics de Montserrat, dels Franciscans, del Escolapis... per la seva impagable
ajuda en el nostre camí de la fe.
Gràcies a les nostres muntanyes que van presidir el nostre prometatge i on tant feliç he estat,
mesurant amb fatiga,amb joia i en bona companyonia les estades en plena natura. “
.../...
Nosaltres volem dir-te ara: Jordi, gràcies a tu, MOLTES GRÀCIES !!!
Conxita Falcó
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Notícies

Girona: L’AEiG Pla de l’Estany rep
un dels Premis Sant Fèlix 2011
Font: Bisbat de Girona
L'Agrupament Escolta i Guia del Pla de
l’Estany ha dinamitzat aquest moviment
educatiu i formatiu més que centenari que
manté vigents la seva capacitat formativa
d’infants i joves. Porta a terme un seguit
d’activitats que diferents estaments cívics
han reconegut públicament.
El lliurament serà el dia 4 de febrer a 2/4
de 6 de la tarda a l’església de Melianta de
Fontcoberta. L’acte és obert al públic.
Els dos actes són oberts al públic.

A l’entorn de la festa de sant Francesc de
Sales, patró dels periodistes catòlics (24
de gener), el Bisbat de Girona concedeix
els Premis Sant Fèlix, instituïts l’any 1997
com a reconeixement per l’acció social,
cultural, humanitària i formativa que
persones, col·lectius i institucions de
l’àmbit territorial de la diòcesi portin a
terme de forma perllongada, ja siguin de
perfil confessional com de la societat civil.
En la setzena edició s’han concedit a la
Fundació "Els Joncs" de Sarrià de Ter i a
l'Agrupament Escolta i Guia del Pla de
l’Estany.

Avisos

CONVOCATÒRIA A L'ASSEMBLEA I DISSABTE CULTURAL DE FEBRER
DATA: DISSABTE, 25 DE FEBRER DE 2011
LLOC: BARCELONA
PROGRAMA
A 3/4 de 4 de la tarda: Trobada a la Plaça del Rei
A les 4: La creació d’una capital europea
(Barcelona, 1860 - 1888)
Visita guiada, a peu. Aportació: 10 €.
Places limitades. Cal inscripció prèvia a Can Cadena (Tel. 93 590 27 00), fins el 17 de febrer.
En acabar, desplaçament fins el Palau Alòs,
al carrer de Sant Pere més Baix, 55
A 2/4 de 7: Assemblea
Hora límit d’acabament: 2/4 de 8 del vespre
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Agenda

Febrer

Abril

Dissabte, 25
Dissabte cultural i Assemblea.

Dissabte, 21
Dissabte cultural. El Jardí Botànic de
Barcelona.

Març

(Data a confirmar)
Lliurament dels Premis Jaume Ciurana.

Dissabte, 24
Descoberta de primavera. El castell de
Montsoriu i el museu d’Arbúcies.

Juny
Dissabte, 2 - Diumenge, 3
Descoberta d’estiu. Ripoll i encontorns.

Redacció i Edició

Dissabte, 30
Dissabte cultural

CALIU
Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer, 10
08197 Valldoreix
anticsescoltes@fundaciojsans.cat
www.fundaciojsans.cat/node/42
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