Notes de comiat de les bibliotecàries en pràctiques
En aquest apartat agrupem les notes que les bibliotecàries en pràctiques a la Biblioteca
Popular de Manresa van escriure al Dietari el darrer dia

Bibliotecàries en pràctiques (1928-1935)
Mercè Piera: del 5 al 28 de febrer de 1929.
Maria Mariné: del 29 d’abril al 18 de maig de 1929.
Concepció Múnera: del 18 de febrer al 22 de març de 1930.
Angelina Boixader: del 27 de març al 13 d’abril de 1930.
Elvira Bozzo: del 28 d’abril al 18 de maig de 1930.
Maria Vidal: del 8 de juliol a finals del mateix mes de 1930.
Anna Maria Gay: del 13 al 26 d’abril de 1931.
Enriqueta Casas: del 3 al 17 de maig de 1931.
Maria Lluïsa Ganzenmüller: de l’1 al 24 d’abril de 1932.
Roser Lleó: del 12 de març a l’1 d’abril de 1933.
Josefa Viltró: del 18 d’abril al 6 de maig de 1933.
Maria Miralda: del 8 al 28 de maig de 1933.
Josefina Casajoana: del 5 al 25 de març de 1934.
Montserrat Mussons: del 21 de març al 10 d’abril de 1935.
Ramona Sampere: del 29 d’abril al 19 de maig de 1935.
Maria Candelària Cugueró i Conchello: del 14 de maig al 6 de juny de 1937.
Carme Teixidor Ripoll: del 25 de juny al 7 de juliol de 1938.

Nota escrita per Mercè Piera, bibliotecària en pràctiques del 5/2/1929 al
28/2/1929.
28/2/1929 Por espacio de tres semanas he venido realizando prácticas en
esta Biblioteca Popular. Creo que debido a mi vocación hacia esta carrera,
no es necesario manifestar lo agradables que para mí han resultado. A
pesar de todo, es por mi parte un deber hacer constar por una parte las
agradables impresiones recibidas por parte de lectores que concurren a
esta Biblioteca, y por otra mi profundo reconocimiento hacia las
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bibliotecarias, la Srta. Bertran antigua compañera de estudiós, y la Sra.
Fernández, a quien me complace contar actualmente entre mis amistades,
por la solicitud con que han dirigido mis prácticas, encauzando mis
conocimientos por los derroteros más fácilmente viables por quien no tiene
la práctica que ellas han adquirido a perfección.
Cumplido fielmente este, a mi entender deber ineludible, me resta expresar
algo de lo que más me ha interesado en esta Biblioteca. Durante mi
permanencia en ella, ha tenido lugar la inauguración oficial de la misma a
la que asistieron eminentes personalidades barcelonesas y manresanas.
Pronunciaron elocuentes discursos el Sr. Duran, diputado provincial por
Manresa, el Sr. Montardit, alcalde de dicha Ciudad, y el Excmo. Sr. D.
Antonio Robert, diputado ponente de Cultura que ostentaba además la
representación del Sr. Presidente de la Diputación de Barcelona. Concurrió
selecto público, dando una nota agradable de color la presencia de 20
futuras bibliotecarias que se personaron acompañadas de nuestros
professores Sr. Ramos, Martí y Núñez. Claro está que un acontecimiento de
tal trascendencia ha quedado grabado preferentemente en mi memoria.
Por otra parte me place expresar mi admiración por la cantidad de lectores
que concurren a esta Biblioteca, dice mucho este aserto en favor de la
cultura manresana y de los que en ella tienen su hogar. La mayoría de los
lectores están constituidos por adolescentes de ambos sexos que sienten
marcada dirección a las obras literarias, debiendo hacerse notar un
cambio operado gradualmente. Primero eran novelas, algunas de elles
gazmoñas (necesarias en una biblioteca popular para crear ambiente), las
que contaban con el beneplácito principal de los lectores, poco a poco el
entusiasmo por ellas cede su lugar a otras más razonadas y sobre todo
más amantes de la estética y de la belleza del lenguaje. En cuanto a los
adultos, brillan las mujeres por su ausencia, atribuyéndose no a desvío,
sino más bien a ocupaciones ineludibles, pues los domingos asisten en
bastante número. Los domingos quizás son los días en que asisten mayor
número de lectores; eso sí, en parte satisface como alarde de entusiasmo,
por otro decepciona, pues son muchos los rostros que se ven sólo a la una
menos cuarto para no aparecer hasta el próximo domingo, no porque
sientan necesaria la lectura, sino porque entra en el programa
dominguero. Los niños que asisten a esta Biblioteca son prueba fehaciente
de que es en la primera infancia cuando se ha de despertar la afición al
estudio y las prácticas de la educación. Corresponden con un silencio
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absoluto a la amabilidad exquisita que hacia ellos dedican las
bibliotecarias. Se ve a pesar de todo que esta amabilidad es proverbial en
todo el cuerpo de bibliotecarias, según pude advertir en mi visita a Sallent
(verificada en mi estancia en Manresa) y durante la cual la Sra. Sancho y
Srta. Puig, trataron y lograron plenamente hacernos transcurrir
agradabilísimamente las horas pasadas en su compañía. Durante esta
visita pude hacerme cargo de como circulan los libros en préstamo, pues
en Manresa aún no está establecido. En resumen fue una visita muy
agradable que contribuirá a hacerme recordar con cariño todos los actos
de estas semanas de prácticas.

Nota escrita per Maria Mariné, bibliotecària en pràctiques del 29/4/1929
al 18/5/1929.
Durante breves semanas he compartido con las señoritas bibliotecarias, su
labor y su esfuerzo y no he rehuido gozar luego del resultado palpable de
mis muchos anhelos cumplidos con el trabajo hecho día tras día.
No sé si habré salido airosa en mi deber pues he obrado con entusiasmo y
buena voluntad y así me encomiendo a los que deben juzgarme para que
lo hagan con más indulgencia que justicia.
Quedo obligada de por vida a mi amable adiestradoras, satisfechísima de
mi modesta intervención en esta Biblioteca que tanto ha contribuido a la
elevación y solaz ajenos y propios.

Nota escrita per Concepció Múnera, bibliotecària en pràctiques del
18/2/1930 al 22/3/1930.
Avui he acabat les meves pràctiques en aqueixa Biblioteca, havent sigut
uns dels dies millors de ma vida. Per part de la bibliotecària, Srta. Bertran,
a la que estic molt agraïda, doncs no solament s’ha portat com una
companya amb mi, sinó com una amiga.
En ella no sols hi he fet les pràctiques degudes, per lo que es refereix a la
biblioteca en particular, com és catalogar, signar, fer estadístiques, etc.,
sinó que he posat més amor a la meva carrera somiant en que jo també un
dia podré estar en una per sempre.
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Nota escrita per Angelina Boixader, bibliotecària en pràctiques del
27/3/1930 al 13/4/1930.
Des del dia 27 del passat març que sóc aquí Manresa per fer pràctiques de
Biblioteca. Ahir el Sr. Rubió va enviar avís dient-me que anés a passar
aquestes festes de Setmana Santa i Pasqües amb la meva família. Suposo
que després tornaré. No obstant, no puc deixar de dir que aquests dies
m’han sigut molt agradables, passats junt amb l’amable companyia de la
Srta. Bertran, i jo crec que també de molt profit.
Desitjo que el Sr. Rubió m’hi torni a enviar alguns dies més, però per si de
cas no tornés, deixo aquest petit record.

Nota escrita per Elvira Bozzo, bibliotecària en pràctiques del 28/4/1930 al
18/5/1930.
Durant tres setmanes he compartit amb la Srta. Bertran el treball de la
Biblioteca, coneixent al mateix qu’el funcionament el caràcter d’aquestes
institucions fins ara completament desconegut per mi.
Avui qu’és el meu últim dia d’estada a Manresa, sento la recança d’haver
de deixar un treball que s’ha guanyat totes les meves simpaties i qu’he dut
a terme, sinó tan bé com seria precís, almenys amb tot el meu entusiasme i
afecte.
Els dies qu’he passat a la Biblioteca de Manresa m’han fet conèixer l’obra
meritòria per tots conceptes que realitsan les Biblioteques Populars de la
Diputació, en la que té una part activa l’esforç continuat de les seves
bibliotecàries. Em toca a mi també la satisfacció d’haver treballat una
mica pel seu engrandiment afegint un gra de sorra a la labor cultural
durant la meva estada a la Biblioteca Popular de Manresa de la que
guardaré un inesborrable recort.

Nota escrita per Anna Maria Gay, bibliotecària en pràctiques des del
13/4/1931 al 26/4/1931.
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Em sap greu deixar la Biblioteca de Manresa, després d’haver viscut quinze
dies en la seva amable intimitat. La carinyosa acollida de les bibliotecàries,
Srtes. Bertran i Múnera, m’ha fet transcórrer aquests dies com un dolç
somni; amb les seves atinades observacions han enriquit els meus
coneixements bibliotecaris, permetent-me augurar un dia en que jo també
podré tenir la meva biblioteca.
Per altra part, en aquests dies transcorreguts, he comprés, més que mai, la
influència de la bibliotecària en la cultura i preparació moral del poble, el
que m’ha fet encara més estimable la meva carrera.

Nota escrita per Enriqueta Casas, bibliotecària en pràctiques del 3/5/1931
al 17/5/1931.
Ja han passat els dies de les meves pràctiques a aquesta Biblioteca, havent
passat molt més pronte del que creia. Han sigut dies ben plens
d’impressions i totes agradables, he viscut la vida de la Biblioteca i he vist
el que ja en els meus somnis de Biblioteca pensava, però que s’han
confirmat: la influència de les bibliotecàries en el públic i la seva
responsabilitat en el tracte amb ell. Però m’agrada molt la vida de
bibliotecària i la meva vocació s’ha fortificat en aquesta mena de noviciat.

Nota escrita per Maria Lluïsa Ganzenmüller, bibliotecària en pràctiques del
1/4/1932 al 24/4/1932.
Amb la Festa del Llibre fineixo les meves pràctiques a Manresa. Quedo
molt agraïda a les Srtes. P. Bertran i C. Múnera per l’interès que han
demostrat en ensenyar-me la tasca bibliogràfica.

Nota escrita per Roser Lleó, bibliotecària en pràctiques del 12/3/1933 al
1/4/1933.
Al finalitzar les meves pràctiques en aquesta Biblioteca manresana que
recordaré sempre amb simpatia, no vull deixar de fer constar el meu
agraïment a les volgudes Bibliotecàries d’aquesta, que amb gran
amabilitat i paciència han dirigit els meus primers assaigs professionals.
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Nota escrita per Josefa Viltró, bibliotecària en pràctiques del 18/4/1933 al
6/5/1933.
Recordaré sempre amb simpatia les pràctiques que he fet en aquesta
Biblioteca i amb admiració la paciència de la Senyoreta Bertran.

Nota escrita per Maria Miralda, bibliotecària en pràctiques del 8/5/1933 al
28/5/1933.
A l’arribar a aquesta Biblioteca vaig sentir la mateixa sensació que
moments abans havia experimentat atravessant els carrers de l’antiga
ciutat; aquells carrerons estrets, mal empedrats que varen dar-me la
sensació del que devia ésser Manresa una centúria enrere donaven pas a
una ciutat moderna de nova urbanització i edificis esplèndids, i vaig veure
que Manresa es feia gran, que caminava vers el camí del progrés a passos
agegantats. És un poble que treballa i que s’esforça en enriquir les seves
intel·ligències; en aquesta Biblioteca que tant l’ennobleix i que tant
ordenadament funciona sota la direcció de la Srta. Bertran, hi accedeixen
els homes de totes les edats i estaments socials amb un recolliment i
correcció admirables per a satisfer el seu desig de saber, de fer-se grans.

Nota escrita per Josefina Casajoana, bibliotecària en pràctiques del
5/3/1934 al 25/3/1934.
No oblidaré mai l’emoció que vaig sentir quan vaig entrar en aquesta
biblioteca. Recordo la il·lusió que m’havia fet tres anys abans d’ésser
bibliotecària i que ara mitjançant Déu ho seré aviat. Estic contenta. Al
passar-me a treballar a la taula que abans tenia per costum, veig la
biblioteca nova igual, bonica igual i em fa la impressió que és ahir que la
vaig deixar.
Estic molt agraïda a la Srta. Bertran, ella que abans m’encoratjava a seguir
la carrera i que va contribuir en gran manera a la meva decisió, ara ha
dirigit les meves pràctiques amb paciència i amabilitat que recordaré
sempre.
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Manresa prospera, els joves treballen amb fe per enriquir el seu esperit,
podem estar contents a la biblioteca que els hi dóna els mitjans per fer-ho.

Nota escrita per Montserrat Mussons, bibliotecària en pràctiques del
21/3/1935 al 10/4/1935.
Vaig venir amb recança, però me’n torno amb més recança encara. Em
plau la vida de Manresa, el treball a la Biblioteca i les companyes
bibliotecàries que tan amablement m’han iniciat en el treball.

Nota escrita per Ramona Sampere, bibliotecària en pràctiques del
29/4/1935 al 19/5/1935.
Sóc pregada de deixar un record de la meva estada de pràctiques en
aquesta Biblioteca. Però el record no el puc deixar perquè me l’emporto. I,
per cert, és excel·lent.

Nota escrita per Maria Candelària Cugueró, bibliotecària en pràctiques del
14/5/1937 al 5/6/1937.
“Tres setmanes ben aprofitades. Adéu!”.

Nota escrita per Carme Teixidor, bibliotecària en pràctiques del 26/6/1938
al 10/7/1938.
Amb un xic de recança.
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