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100 ANYS DE BIBLIOTEQUES

A la biblioteca, molts usuaris s’hi senten com a casa. L’espai satisfà la fam de literatura dels 
lletraferits, però també és una llar compartida plena de converses i experiències. Alguns d’ells 

expliquen per què la biblioteca representa un lloc clau en la seva vida.

Tjerk Van Der Meulen

David Borrat

l’interès pels llibres. Amb la gran assis-
teix a les sessions de lectura en veu al-
ta que organitza la biblioteca i que a ella 
li serveixen per conèixer paraules noves 
i consolidar el que ha après fins ara. A 
més, els dimarts participa en les con-
verses en francès que ofereix el centre. 

Cherbani va a la biblioteca fins a qua-
tre dies a la setmana. Allà també hi tro-
ba un espai per establir contacte amb al-
tres famílies i s’involucra en els actes 
que organitza el centre en dates asse-
nyalades. “Quan vinc a la biblioteca és 
com si estigués a casa”, manifesta alho-
ra que té paraules d’agraïment per al 
personal que hi treballa. “La biblioteca 
és un lloc molt important per a tots, no 
només per als que saben llegir. També 
hi ha altres activitats que es poden apro-
fitar i que s’han de descobrir”, recalca. 
§  JUDIT MONCLÚS

Procedent del Marroc, la Fatima Cher-
bani va arribar a Roquetes el 2006 i poc 
més d’un any després ja s’havia conver-
tit en usuària habitual de la Biblioteca 
Mercè Lleixà. “Necessito llibres que 
m’ajudin a millorar el meu català; per 
això vinc aquí”, explica. El primer any li 
feia vergonya no entendre l’idioma del 
seu nou lloc de residència. “La llengua 
és com una clau: t’ajuda a entrar en la 
conversa amb els altres, però si no la co-
neixes és un problema”, reconeix. Per 
això, va començar un curs de català pe-
rò assegura que va ser gràcies a la lec-
tura que va poder superar el nivell bàsic 
que assimilava a classe. Amb tot, no es 
decanta per la ficció i prefereix lectures 
didàctiques i especialitzades en medi-
cina i educació.  

Mare de dues nenes de sis i vuit anys, 
Cherbani ha inculcat a les seves filles 
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cric, cada dia llegeixo com a mínim un 
llibre de poesia”, comenta Sànchez, que 
té publicats centenars de sonets i 
haikús als seus dos blogs: Asideros del 
abismo i Plegarias del desprecio. “Par-
lo de temes variats i actuals amb un 
llenguatge quotidià”, explica abans de 
precisar que no sent cap necessitat de 
publicar en paper perquè qui ho desit-
gi el pot llegir a la xarxa. Malgrat això, 
li costaria viure sense llegir en paper, i 
no només els llibres que treu de la bibli-
oteca –cinc al mes, calcula–, sinó també 
els que compra –vuit o deu més–. “Ser 
usuari de les biblioteques no implica es-
tar renyit amb les llibreries”, subratlla 
Sànchez. Amb tot, confessa que se sent 
identificat amb aquest fragment d’una 
cançó d’Hidrogenesse: “Nos mudamos 
a la biblioteca, leíamos a los rusos y dor-
míamos bajo las mesas”. §  JOSEP PASTELLS

Raúl Sànchez Ortiz, poeta i cambrer, és 
de Mislata i fa un any i mig que es va 
traslladar a Girona per amor. Va trepit-
jar per primer cop una biblioteca als 
cinc anys i ara que ja en té 36 recorda 
perfectament que es va endur un llibre 
de Babar l’Elefantet. Des de llavors no 
ha deixat de freqüentar aquests espais 
amb una insistència que només pot néi-
xer de la passió. Primer a Mislata, des-
prés a València i ara a Girona, on des-
prés de sovintejar la biblioteca Ernest 
Lluch s’ha convertit en un assidu de la 
Carles Rahola. “Hi vaig tan sovint que 
l’altre dia un usuari em va preguntar si 
treballava allà. Quan li vaig dir que no, 
no em creia”, relata somrient. Qui sí que 
hi treballa és la seva xicota, una gran afi-
cionada als llibres de cuina.   

“Llegeixo molt sobre música, i tam-
bé assaig i novel·les clàssiques; quan es-
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