
Els llibres en català de la biblioteca de 
l’hospital militar de Montserrat

Durant la Guerra Civil, el monestir 
de Montserrat es va transformar 

en la Clínica Z de l’Exèrcit [republicà] 
de l’Est. Àngels Rius i Bou, llicencia-
da en Història de l’Art i Bibliotecono-
mia, presenta una interessantíssima 
recerca sobre la biblioteca dels soldats 
hospitalitzats i dels llibres prohibits 
(durant la dictadura) que el pare Tobe-
lla va amagar, i salvar. Dels 146 títols 
que s’han trobat, 70 estaven prohibits. 
Ho explica Rius a Impremta i bibliote-
ca a l’hospital militar 
de Montserrat (1936-
1939), que acaba d’edi-
tar Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat.

El 18% dels títols 
eren en català. Els llis-
tem: El casament de la 
Xela (Xavier Bengue-
rel); J. M. López-Pi-
có (J. M. Boix i Selva); 
Contrallums: narra-
cions (Víctor Català); 
Ciutadà, què has de fer 
davant la guerra aèria 
(Comissariat de Pro-
paganda); Decret so-
bre la col·lectivització i 
control de la indústria i 
el comerç a Catalunya

(Generalitat de Cat.); Dolor de la guer-
ra (J. Gimeno-Navarro); La pau perpè-
tua (M. Kant); El 19 de juliol a Barce-
lona (Josep Maria Lladó); La suprema 
voluntat (J. Navarro Costabella); Cro-
quis del natural; Notes de color; Records 
de noi (Narcís Oller); Pompeu Fabra 
(Jaume Passarell); Redaccions (Josep 
Pla); Poesia de guerra (Generalitat de 
Cat.); Presència de Catalunya: la terra: 
el paisatge català a través dels seus po-
etes (Generalitat); Quatre gotes de sang 
(dietari d’un català al Marroc) (Josep 
Maria Prous i Vila); Raó i sentiment de 
la nostra guerra (Generalitat); Presons 
obertes (Josep Roig i Raventós); Lletra 
oberta als catalans (Antoni Ruiz Vila-
plana); Cafè, copa i puro i La filla del 
carmesí (Josep M de Sagarra); L’Apòs-
tol (Joan Santamaria); El ferrer de tall 
(Frederic Soler); Tres anys (A. Txecov 
(sic)) i L’aportació de l’occident català 
a l’obra de la Renaixença (Ramon Xu-
riguera).

VINCLES

Durant la Guerra Civil, Montserrat va ser la Clínica Z. Àngels 
Rius i Bou estudia la Impremta i biblioteca a l’hospital militar de 
Montserrat (1936-1939) en un nou volum de Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat.
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