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CESPORT 

A LA BIBLIOTECA 

AMADEU LLAVERIAS, GIMNASTA I BIBLIÒFIL 

M . Lluïsa Berasategui i Dolcet 

Biblioteca de l'Esport 

Secretaria Genera l de l'Esport 

Introducció història de la bibl iografia es

portiva al nostre pa ís. 

El Gimnàs Co/ón. 
Barcelona 1892-1906 

Amadeu Llaverias , àlies el 

gimnasta, nasqué a Vilanova 

i la Geltrú el 24 de juliol de 

1871. Fidel propagador de la 

gimnàstica artística , discipli 

na que practicà des de ben 

jove, fundà a Barcelona el 

"Gimnàs Colón" el 5 de maig 

de 1892 . L'establiment esta

va situat al número 111 del 

carrer de Sant Pau . Hi donà 

classes durant catorze anys, 

amb l'objectiu de difondre la 

cultura física entre els mem

bres de la classe treballadora 

(Palau, 1935) 

Amadeu Llaverias i Rovirosa 

fou un entusiasta de la gim

nàstica artística i un apassio

nat bibliòfil . Així ho demos

tren els trets que s'han pogut 

esbrinar de la seva personali 

tat, a través de les Memòries 

d'un llibreter català d'Antoni 

Palau i Dulcet, de les ressen

yes publicades a Los Depor

tes i de les seves col'labora

cions a La Veu de /'Empordà. 

A més d'aquests testimonis 

escrits, em fou incomparable 

l'ajuda que em significà el 

testimoni oral d'en Miquel 

Palau, fill de Palau i Dulcet. 

Miquel Palau i Claveras, lli

breter com el meu pare i amic 

seu em reportà de primera 

mà algunes informacions 

que han estat clau per enten

dre determinats fets de la 

David Ferrer i Mitayna, col la 

borador de Los Deportes , 

atenent la petició d'Amadeu 

D. Amad80 1I1ai8f1ias , dl~8ero¡. dal fi1mnas!o Colòn 
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/9/0. 

Llaverias, glossa en aquesta 

revista l'ideal del cultivador 

de la gimnàstica artística. Se

gons ell consisteix en exerci

cis de força, destresa i agili 

tat. També hi evoca l'harmo

nia del desenvolupament 

muscular. Diu Ferrer i Mi 

tayna que la gimnàstica artís

tica és l'objectiu principal del 

Gimnàs Colón i del seu direc

tor, Amadeu Llaverias, defen-

sor aferrissat de la cultura del 

cos. Per reivindicar el paper 

dels establiments dedicats a 

les pràctiques gimnàstiques 

afirma Ferrer que al llarg dels 

temps s'ha parlat més de l'es

portista que del centre on 

s'ha preparat, i que quan 

evoquem el retrat de l'atleta 

de la Grècia clàssica, rara ve

gada ens recordem "del gim

nasiarca , del pedotribo, del 

1. Cf. Los Deportes, núm. 3,1 .2.1899, p. 35-36. 
2. Cf. Los Deportes, núm. 23, 10.6.1 990, p. 360. 
3. Cf. Los Deportes, núm. 37, 30.9.1900, p. 618 . 
4. Cf. Los Deportes, núm. 28, 5.7.1900, p. 441. 

apunts 
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sofronista" i dels llocs desti

nats a la cultura física. Per 

concloure diu Ferrer que de 

centres com el Gimnàs Colón 

en fan falta molts a Es

panya.(1 ) 
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El Gimnàs Colón en aquesta 

primera etapa part icipava en 

les manifestacions i concur

sos esportius que tenien lloc 

a Barcelona i n'organitzava 

d'altres. A la seu del gimnàs 

tingueren lloc vetllades 

atlètiques, literàries i altres 

esdeveniments culturals. 

El 24 de ma ig de 1900, 

mitjançant una nota publica

da a Los Deportes,(2) Ama

deu Llaverias convocava tots 

els alumnes del seu gimnàs 

que no haguessin obtingut 

premi a un certamen atlètic. 

Les proves havien de consistir 

en treballs de força, destresa, 

resistència i agilitat. El jurat 

estava format pels senyors 

Burgall, Gil i Porta. El primer 

premi consistia en una meda

lla de plata. 

Foren freq üents les festes fe

derals organitzades per la Fe

deración Gimnastica Españo

la, amb concursos d'esgrima, 

ciclisme, tir i gimnàstica . Lle

gim en una ressenya de Los 

Deportes que el 24 d'agost 

de 1900 els gimnasos dels 

senyors Bricall, Santanach , 

Tolosa i Llaverias presentaren 

un bon nombre d'alumnes 

que practicaren exercicis de 

gimnàstica higiènica i a més 

el Sr. Llaverias, director del 

Gimnàs Colón, presentà un 

grup de joves que practica

ren amb força correcció exer-

cicis de gimnàstica artística. 

Per part del Gimnàs Colón hi 

prengueren part també algu

nes senyoretes.(3) 
Atesa la vinculació d'Ama

deu Llaverias amb les socie

tats i els corrents esportius 

de la seva època, el Gimnàs 

Colón fou un del punts on es 

facilitaven els estatuts de la 

Federación Gimnastica Es

pañola a tothom que vol
gués incriure-s'hi . Altres 

punts d'informació foren els 

gimnasos dels senyors Bri

call, Gibert i Santanach, les 

oficines de la U nión Veloci

pédica Española i la pre

sidència del Futbol Club Bar

celona .(4) 

Amadeu L1averias, 
bibliòfil 

Si fins ara s'ha fet una pinze

llada de la figura de l'Ama

deu Llaverias com a gimnasta 

i propagador de la gimnàsti

ca, no puc deixar de referir

me a la seva faceta de bi

bliòfil. 

L'agost de 1902 s'anuncia

ren a Los Deportes unes fes

tes gimnàstiques i d'altres 

activita ts culturals organit

zades pel Gimnàs Colón. 

Concretament el 17 d'agost 

s'obria al públic l'exposic ió 

de les peces del "Museu gim

nàstic". Aquesta secció esta

va formada per programes, 

dibuixos i litografies cedides 

al gimnàs per l'artista Ventu-
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ra Carné. El 31 d'agost s'o· 

bria també al públic 1'''Arxiu 

del gimnàs", compost pels 

documents i peces que s'ex· 

posaren. Finalment, el 2 de 

setembre s'inaugurava pú' 

blicament la Biblioteca gim· 

nàstica, composta de 300 

volums .(5) Segons Palau i 

Dulcet (1935) la devoció per 

la gimnàstica i la seva prepa· 

ració literària havia mogut 

Lla verias a reunir una bona 

col'lecció de fulls, estam pes i 

llibres referents a la gimnàs· 

tica, caça, pesca, esgrima, 

dansa, excursionisme, etc. 

El catàleg de la biblioteca del 

Gimnàs Colón, formada pel 

seu director, fou publicat al 

número 366 de Los Depor· 

tes, de 1905. 

Aquell nucli incipient havia 

esdevingut amb poc temps 

una biblioteca rica, que fa 

veure l'erudició d'Amadeu 

Llaverias. El catàleg és de preo 

sentació temàtica i s'hi tro· 

ben obres en nou llengües: 

llatí, portuguès, castellà, ca· 

talà, francès, anglès, italià, 

alemany i rus. Hi veiem des· 
drites tres edicions del De 
arte gimnastica de Girolamo 

Mercuariale, la de Venècia de 

1587, la d'Amsterdam de 

1672 i la de Madrid de 1845. 

També hi ha :es obres dels es· 

tudiosos contemporanis es· 

panyols: Moratones y Freixa, 

Lladó , López Gómez, Fra· 

guas, Sanz Romo, Ramis Taix, 

etc., les d'autors consagrats 

com Amorós, Mosso, Schre· 

ber, etc. 

El catàleg redactat per Ama· 

deu Llaveria s consta de 1021 

entrades i en foren estam· 

pats uns pocs exemplars per 

la impremta Fiol de Barcelo· 

na el191 O. Atesa la dificultat 

de transliterar els elements 

descriptius, l'obra presenta 

facsímils de les portades de 

les obres en rus. Per proble· 

mes econòmics no es conti· 

nuà la redacció del catàleg 

que constava d'unes 4000 

cèdules. 

5. Cf. Los Deportes, núm. 31 , 10.8.1902, p. 481 ·482 
6. el. La Veu de l'Empordà, núm. 346, 3.6.1911, p. 2. 
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El Gimnàs Colón. 
Figueres 1907-1917 

Amadeu Llaverias volia obte· 

nir el t ítol de professor de 

gimnàstica, per a la qual cosa 

decidí estudiar el batxillerat 

(Palau , 1935). Als 36 anys es 

matriculà a l'Institut General 

i Tècnic - avui Institut Ramon 

Muntaner- de Figueres. 

Revisat el seu expedient 

acadèmic s'hi observa que 

fou un estudiant discret. que 

excel·lí però en la gimnàstica. 

Va obtenir premi en "gim· 

nàstica 1" i en "preceptiva li· 

terària" i matrícula d'honor 

en "gimnàstica 2". Realitzà 

els exàmens de batxillerat el 

20 i 21 de gener de 1915. El 

títol que obtingué està datat 

el 26 d'agost de 1915. El di· 

rector de l'Institut de Figue· 

res que signà el seu currícu· 

lum era el poeta i assagista 

Gabriel Alomar. 

La Veu de l'Empordà es feu 

ressò de la tasca educadora 

d'Amadeu Ll averias. AI nú· 

100 

mero 346 de 3 de juny de 

1911 (6) pot Ilegir·s 'hi una 

crònica que refereix l'èxit ob· 

tingut per l'exposició biblio· 

gràfica amb la qual va obse· 

quiar el Sr. Lla verias els seus 

amics. Tingué lloc a Figueres 

a la sa la de l'Hotel del Co· 

merç i durant els tres dies que 

estigué oberta al públic fou 

visitada per unes cinc·centes 

persones, entre les quals s'es· 

menta els professors de l'ins· 

titut i les juntes de les socie· 

tats esportives de la capital. 

Entre les rareses bibliogràfi· 

ques, l'autor de la notícia es· 

menta u n lli bre de caça en ca· 

talà antic, un tractat sobre 

dansa en esperanto i un ll ibre 

en euskera sobre les danses al 

País Basc. 
Du ra nt la seva estada a Fi · 

gueres Amadeu Lla ve rias 

col·laborà a La Veu de l'Em· 
pordà. Donà notícia dels fes· 

ti va ls esportius i gimnàstics 

que celebraven els alumnes 

del Col'legi Hispanofrancès 

dels Germans de les Escoles 

apunts 
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Añc III 

Cristianes, féu algunes 

ressenyes de les activitats es

portives de la comarca a més 

d'altres col ·laboracions . Ell 
mate ix afirmava "haver re

corregut pobles i viles per es

tudiar-hi el grau d'expandi

ment de la cultura física".(7) 

Posteriorment va muntar un 

nou Gimnàs (olón a Figue-

... !, . - ~~~ 

" !tO!) prop;lc;;nnoiiltas be ta 1311111~lltlé:l 

I 
I D UA.S"tA,..O ~ . o.» ... x 

I . • 1!=~:.·~'!..":.1 z. 
~¡. --- _ . ... ...--.... --. 

res, al carrer dels Tints núme

ro 20-22,(8) en un edifici que 

havia estat un centre d'esbar

jo, amb espaioses sales (Pa

lau, 1935) . Fou inaugurat el 

dos de gener de 1913. La 

premsa local el qualificà de 

"veritable palau de la cultura 

f ís ica .. que podia competir 

amb els establiments de més 

7. Cf. La Veu de l'Empordà. núm. 412, 7.9.1912, p. 3. 

renom de la ciutat comtal ... , nastica de G. Mercuriale. Es 
dotat dels millors aparells tracta de la traducció de Gio-

mèdics, higiènics i espor

tius".(9) 

Amb un article titulat "La cul 

tura física a Figueres" Llave

rias fa una breu referència als 

propagadors de la gimnàsti

ca - als seguidors del mètode 

amorosià- i cita totes les ma

nifestacions de l'esport por

tades a terme a la ciutat em

pordanesa.(10) 

Un altre tipus de col ·labora

ció a les pàgines del setma

nari esmentat que encetà Lla 

verias durant la seva estada a 

Figueres fou la crítica de lli

bres . Sota el títol de "Notas 

b i b I i og rafico-d epo rtivas" 

presenta la Bibliografía y ma

terial de enseñanza : educa

ción física, publicada pel Mu

seo Pedagógico Nacional el 

1915 . En fer la crítica esmen

ta algunes obres que troba a 

faltar a d ita bibliografia .( ll) 

Posteriorment oferí altres no

tícies de llibres. El febrer de 

1917(12) amb el t ítol de "Bi

bliografia gimnàstica" fa re

ferència als prop de 400 títols 

que té recollits, entre llibres i 

fullets en llengua castellana 

sobre gimnàstica mèdica, hi

giènica, sueca, etc. i n'explica 

la classificació . Entre els au 

tors cita els seus contempo

ranis : Schreber, Ramis Taix, 

Fraguas, Ferrer y Mitayna, 

Lladó, etc. , així com una edi

ció en italià del De arte gim-

vanni Rinaldi da Forlí, impre

sa per Conti a Faenza el 

1856. 

Estudiant universitari 
i biògraf 

Acabada l'etapa d'estudiant 

a Figueres, Llaverias clausurà 

novament el seu gimnàs i es 

matriculà a la Facultat de Me

dicina de la Universitat de 

Barcelona per seguir uns es

tudis que li permetrien apro

fondir el coneixement de 

l'home i aplicar amb rect itud 

els principis de la gimnàstica 

higiènica (Palau, 1935). Va 

fer la carrera de practicant i a 

l' examen de revàl ida , el 4 

d'octubre de 1918, obtingué 

la qualificació d'excel·lent . 

Amb aquesta titulació inicià 

la llicenciatura de medicina i 

en seguí uns cursos . Poste

riorment va traslladar l'expe

dient acadèmic a la Universi

tat Complutense de Madrid 

el 8 d'octubre de 1923 . Allà 

obtingué el grau de pro

fessor de gimnàstica ell O de 
desembre de 1924(13) 

Aquests anys estudiava alho

ra que feia col ·laboracions, 

ara més fixes, cada tres o 

quatre números a La Veu de 

l'Empordà . Hi tenia una sec

ció anomenada "De Barcelo

na estant" des de la qual ma

joritàriament escri via sobre 

8. AI llibre d'actes de l'Ajuntament de Figueres queda reflectit que el ple de l'Ajun tament del16 d'octubre de 1912 concedí a Amadeu Llaverías el permís per po

sar uns llums a la façana del carrer dels Tints número 20-22. 
9. Cf. La Veu de l'Empordà, núm. 430, 11.1.1913, p. 2. 

10. Cf. La Veu de l'Empordà , núm.768, 28 .6.1 919, p. 3. 
11. Cf. La Veu de l'Empordà , núm. 643, 3.2 .1917, p. 3-4. 
12. Cf. La Veu de l'Empordà, núm. 645, 17.2.1917, p. 2. 

13. Dades obtingudes dels expedients acadèmics d'Amadeu Llaverias a les universitats de Barcelona i Complutense de Madrid, respectivament. 

apunts 
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les seves grans passions: els 

llibres i la gimnàstica . 

L'octubre de 1918 en aques

ta secció del diari empor

danès Llaver ias reflexiona so

bre la realitat dels gimnasos 

privats. Diu que "van fent la 

vi u- vi u" malgrat la com

petència que els ha sorgit 

amb els gimnasos instal'lats 

en centres com el CADCI o 

l'Ateneu Enciclopèdic Popu

lar, entre altres. També afir

ma el gimnasta que a l'Insti 

tut General i Tècnic (de Bar

celona) - l' Institut de Batxille

rat- "a més dels mètodes 

d'Amorós i de Ling es donen 

classes teòriques amb quel

com d'anatomia i fisiologia, 

a l'ensems que es dediquen 

algunes estones als exercicis 

militars, boxa, tir, gimnàstica 

respiratòria, etc.".(14) 

Molts dels seus articles d'a

questa secció, són biografies 

de personatges. Sempre se

gueixen una mateixa línia: 

dades biogràf iques essen

cials, historial esportiu del 

biografiat i un extens comen

tari sobre la seva biblioteca . 

Així quan glossa la figura del 

Dr. Josep A. Trabal i Sans diu 

Llaverias que fou secretari de 

la "Ponència d 'Educació Físi

ca de la Mancomunitat de 

Catalunya", fundador i presi

dent de la Federació Catalana 

d 'Atletisme, Secreta ri de la 

Confederació Esportiva de 

Catalunya, fundador i direc-

tor de la revista La Jornada 

Deportiva i fundador i editor 

de La Raça, diari esportiu i 

polít ic. Afirma que va assistir 

a un curs del Dr. Trabal de "Fi

siologia aplicada a la gimnàs

tica", organitzat per la Man

comunitat de Catalunya el 

1930. En aquest cas, com en 

d'altres ocasions, aprofita 

per fer una descripció de la 

biblioteca del seu biografiat. 

Aquesta biblioteca comptava 

amb prop de tres mil volums, 

especialment de medicina , 

gimnàstica i esports. Entre 

les obres va luoses Llaverias hi 

destacà un Mercuriale del se

gle xVI. (15) 

Semblantment glossa la figu

ra de Josep Paluzie i Lucena, 

docte i entusiasta escaquista 

que va formar una biblioteca, 

"probablement la més nodri 

da d ' Espanya de la seva 

matèria, on es troben unes 

600 peces en 14 idiomes, la 

qual pot consultar-se a la Bi

blioteca de Catalunya".(16) 

Un altre tipus d'articles que 

firmava "De Barcelona es

tant" són les descripcions 

dels gimnasos de Barcelona: 

el Solé, el Gibert, el dirigit pel 

Sr. Montiño a la Riera de Sant 

Miquel de Gràcia, o el Terras

senc. 

Amadeu Llaverias havia visi

tat moltes biblioteques - solo 

amb l'amic Antoni Palau i 

Dulcet- , també assistia a 

subhastes amb altres lIibre-

14. Cf. La Veu de l'Empordà, núm. 732,19.10.1918, p. 2. 
15. C!.La Veu de l'Empordà, núm. 1551,30.6.1934, p. 6. 
16. Cf. La Veu de l'Empordà, núm. 1317, 4.1.1930. p. 4. 
17. Cf. La Veudel'Empordà, núm.1566, 13.10.1934, p. 6. 
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ters i bibliòfils, i havia rebut 

més d'un encàrrec de formar 

biblioteques priva des. 

El gimnasta també fou amic 

del bib liòfil Ramon Miquel i 

Planas. En ocasió d'un home

natge a aquest darrer el 

1928, Amadeu Llaver ias en 

llegí la biografia . Hi féu re

ferència a la seva afecció al 

rem i al tir. Tots dos, de joves, 

ha vie n estat alumnes del 

Gimnàs Europeu de Barcelo

na, dirigit pel professor Anto

ni Rovira i Bretones . "Allà 

- diu Llaverias- amb el bene

plàcit del mestre m'invitaven 

a que els fes de monitor en 

els aparells de certa dificul 

tat" (Palau, 1935) 

El 13 d'octubre de 1934, 

quan ja començava a fallar-li 

la salut escrivia a La Veu de 

/'Empordà un resum de l'any 

1933 des del punt de vista bi 

bliogràfic. Descriu els 

catàlegs de les llibreries de 

vell de Barcelona i parla de les 

puixants ll ibreries del mo

ment(17) 

En morir Amadeu Lla ver ias el 

8 de gener de 1935 deixava 

hereu de tots els seus béns a 

l'amic llibreter Antoni Palau i 

Dulcet. Aquest, fidel a la seva 

memòria , va concloure l'obra 

iniciada del catàleg de la bi

blioteca del Gimnàs Colón 

amb l'ajuda del seu fill Mi

quel, per tal de posar aquesta 

col·lecció a la venda. L'edició 

del catàleg que avui es co-

102 

neix, pub licada per la llibre

ria antiquària d'Antoni Palau 

i Dulcet, vegé la llum el ma

teix 1935. 

Les vicissituds que seguí la bi

blioteca del Gimnàs Colón, tan 

bon punt va ser posada a la 

venda poc abans de la guerra 

civi l espanyola, podrien supo

sar un article tant llarg com 

aquest. La voluntat de no can

sar el lector aconsella deixar

ho per a una altra ocasió. 
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