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100 ANYS DE BIBLIOTEQUES

LA VIDA A LA BIBLIOTECA

§

Lleida

RAMONA SOLÉ

BIBLIOBÚS GARRIGUES - SEGRIÀ

“El bibliobús és
una excusa per
parlar de llibres”

Fa més de 25 anys que la Ramona Solé té una cita mensual al Soleràs. Just
davant de l’ajuntament d’aquest municipi s’atura el Bibliobús GarriguesSegrià, que satisfà les seves ganes lectores i les d’altres habitants de l’entorn. “És una manera de llegir tant
com vulguis”, explica Solé. Per ella,
aquest servei va més enllà d’una biblioteca petita, ja que si necessita un llibre que no és al bibliobús, el demana i
li porten d’un altre equipament de la
zona. Per això es desplaça mensualment des del seu lloc de residència, als
Torns, fins a la parada, que té a menys
de cinc minuts en cotxe des de casa.
El bibliobús alimenta el seu afany
per la literatura i també el seu blog, en
què comenta els llibres que llegeix. El
portal s’anomena Tumateix-llibres i ja
hi ha ressenyats més de 400 títols. En

Santi Iglesias

part això és gràcies a aquest servei bibliotecari, perquè si no hi tingués accés, “al blog hi hauria moltes menys entrades”, admet. Solé ha encomanat
l’afició lectora a les seves filles, que
també són usuàries del bibliobús. “Les
nenes, sobretot quan eren més petites,
de seguida volien més llibres i mai en
tenien prou. Amb el bibliobús en tenen
moltíssims a l’abast”, apunta Solé.
A banda d’agafar llibres en préstec,
la parada de l’autobús també serveix
de punt de trobada entre els aficionats
a la lectura. “Algunes persones sempre
hi són. Coincideixes amb ells i comentes impressions, el bibliobús és una excusa per parlar de llibres”, diu. Per Solé, l’ús d’aquest servei és fonamental
per assegurar-ne la supervivència, ja
que “si no es fa servir el bibliobús deixarà de venir”. § NÚRIA JUANICO
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Pere Tordera

Barcelona

ALBERT ANGULO

BIBLIOTECA FRANCESC CANDEL - BARCELONA

“A la biblioteca em
sento molt a gust amb
els que m’envolten”

Cada dilluns l’Albert Angulo espera,
puntual, l’Agnès Pelegrí, la seva lectora personal, assegut a una de les butaques de la biblioteca Francesc Candel.
Angulo, invident des de poc després de
néixer, és usuari de la biblioteca des de
fa quatre anys, quan li van oferir la possibilitat de tenir una lectora voluntària
que li llegís revistes, diaris i tota mena
de llibres. Junts llegeixen des de poemaris de Martí i Pol fins al clàssic de Dumas Els tres mosqueters, el seu preferit.
Ja fa tres anys que Pelegrí va començar a llegir per Angulo i, amb l’ajuda de
les recomanacions del bibliotecari, cada tres setmanes escull un llibre nou per
proposar-li al seu oient. “Tinc molt en
compte la sonoritat. Quan llegeixes ho
visualitzes i, en aquest sentit, que et llegeixin és molt diferent”, assegura Pelegrí mentre explica que acostumen a

llegir adaptacions o novel·les més juvenils ja que les històries són més amenes.
“Els que m’agraden més són els llibres
teatralitzats en què hi apareixen molts
personatges”, apunta Angulo, que es declara amant del teatre.
En ocasions especials, com per Nadal
o Sant Jordi, lectora i oient reciten poemes –sovint relacionats amb la data
que celebren– que després Angulo
s’aprèn de memòria i canta a l’ONCE, de
la qual és membre. Malgrat el desplaçament que ha de fer per arribar a la biblioteca, ja que viu al barri de les Corts,
està encantat amb el servei, que l’ha ajudat a acostar-se una mica més a la literatura. “Estic molt agraït a la biblioteca per aquesta oportunitat. Em sento
molt acompanyat per tots els que m’envolten i estic molt a gust amb l’Agnès”,
afirma. § XÈNIA PÉREZ FISAS

