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El paper fonamental  
de les biblioteques

La Biblioteca Sant Pau-Santa 
Creu, ubicada al Raval de 
Barcelona, va néixer com dos 
espais separats els anys quaranta 
i es van fusionar en un únic 
recinte el 1997. Pere Tordera

Avui és Sant Jordi, un dia especial per als 
catalans. Un dia únic per reforçar els lli-
gams entre els llibres i els ciutadans. Un 
dia doblement festiu per a les bibliote-
ques del nostre país. Avui celebrem a la 
vista de tothom el que fem ordinàriament 
des de les biblioteques cada dia de l’any: 
intentar que el major nombre possible 
de llibres (i tota mena de documents que 
acumulen coneixements) estiguin en 
mans del major nombre possible de per-
sones. Intentar que el nostre país sigui 
un país de lectors. 

La festa d’avui multiplica, doncs, el 
que els professionals de les nostres bibli-
oteques intenten durant tot l’any: fer de 
Catalunya un gran país lector. Això vol 
dir que la narrativa, l’assaig, la poesia, 
la memòria, etc. ocupin un lloc central 
en la cultura nacional i posin a l’abast de 
tothom la possibilitat d’engrandir la se-
va cultura personal; per tant, les seves 
oportunitats de coneixement. Per 
aquestes mateixes raons els nostres bes-
avis de la Mancomunitat van desplegar 
el primer pla de biblioteques que va te-
nir el nostre país. L’objectiu era donar 
instruments de lectura i de formació a 
tots els ciutadans en un món encara 
molt classista i amb un sistema educatiu 
molt precari, impulsar l’alfabetització 
en les primeres dècades del segle XX. 

Avui, 100 anys més tard, quan l’esco-
larització està universalitzada, les bibli-
oteques continuen sent llocs de lectura, 
de cultura. Però també han de ser, com 
ho són, instruments per a la cohesió so-
cial, l’intercanvi intergeneracional, la 
connectivitat digital, el foment de la vi-
da cultural. En definitiva, veritables ins-
truments de coneixement i de demo-
cràcia. Tradicionalment a Catalunya les 
biblioteques han sigut una peça cons-
titutiva per a un país culte i democràtic. 
Ho són, i han de ser-ho més que mai. 

Un gran èxit social i cultural 
Per això hem decidit celebrar l’Any del 
Centenari de les Biblioteques, que recolli-
rà centenars d’activitats a tot el territori al 
llarg d’aquest any. En primer lloc, per com-
memorar el pla que la Mancomunitat va 
endegar ara fa un segle amb l’adjudicació 
dels quatre primers equipaments (a Valls, 
Sallent, les Borges Blanques i Olot). En se-
gon lloc, per honorar els milers de biblio-
tecaris que han donat forma a la magnífi-
ca xarxa que avui tenim. I en tercer lloc, i 
molt especialment, per reflexionar i deba-
tre sobre els reptes que hem d’afrontar en 

les dècades vinents. Com han 
de ser les biblioteques en el 
futur pròxim? Quin paper 
han de jugar en un món 
en què les relacions i les 
fonts d’informació i 
gaudi són cada cop 
més digitals? Com 
fomentem la lectu-
ra en aquesta conjun-
tura? Com poden acti-
var les biblioteques el 
dinamisme cultural del seu 
entorn? Com han de donar 
resposta a una societat cada 
cop més complexa? 

Són molts els reptes que tenim per 
davant, però també és molt el que les bi-
blioteques han aconseguit al llarg de les 
últimes dècades. Impulsores de l’alfa-
betització ara fa un segle, han sigut de 
les institucions que més han contribu-
ït a preservar la nostra memòria com a 
poble i la memòria dels diferents in-
drets on estan ubicades, han sigut peça 

clau en la cohesió social del 
nostre país. I com tothom 

sap, han sigut grans acti-
vistes culturals.   

La xarxa de bibliote-
ques populars de Ca-

talunya és un dels 
grans èxits socials i 

culturals dels quals 
aquest país es pot 

sentir més orgullós. És 
un fet incontestable que 

molts catalans tenen en 
les biblioteques un dels 

centres de referència de pro-
ximitat en el seu dia a dia.  

En aquesta diada de Sant Jordi reno-
vem el nostre compromís amb la lectu-
ra, amb la literatura i amb les bibliote-
ques. Renovem també el nostre com-
promís perquè les biblioteques conti-
nuïn exercint de nodes culturals dels 
barris i pobles del país. Avui és bon dia  
per agrair als bibliotecaris la seva voca-
ció i el seu gran servei. §

 
Les biblio-
teques són 

grans activis-
tes culturals  

i una peça clau 
en la cohesió 

social 


