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Biblioteques,  
per molts anys

CARME FENOLL §  CAP DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES  
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

La Biblioteca Jaume Fuster, 
situada al barri de Gràcia de 
Barcelona, va obrir les portes el 
2005. CRISTINA CALDERER

L’any 2014 vam celebrar el centenari de 
l’obertura al públic de la Biblioteca de 
Catalunya. Una petita comissió de pro-
fessionals vam considerar oportú enlla-
çar aquella celebració amb la d’aquest 
any, en què celebrem el tret de sortida 
a les quatre primeres biblioteques pú-
bliques de la Mancomunitat, l’any 1915. 
Amb el lema “Biblioteques, per molts 
anys” volem posar en relleu dues qües-
tions: d’una banda, una trajectòria im-
portant i que durant 100 anys s’ha mo-
gut sobre una sèrie de professionals 
compromesos amb la lectura que han 
sigut poc visibles en la nostra societat;  
de l’altra, encarar un futur amb oportu-
nitats i reptes que ens permetin avan-
çar en la bona direcció. 

Els ciutadans catalans hem vist en els 
últims 15 anys una proliferació dels equi-
paments bibliotecaris sense precedents: 
només aquest any s’han inaugurat 12 bi-
blioteques públiques i s’ha configurat 
una xarxa de 387 equipaments; la gran 
majoria de ciutadans coneixen la seva bi-
blioteca referent, la utilitzen i la valoren 
positivament. Aquests equipaments  
presenten xifres positives i sovint impac-
tants. Aquest any tenim el repte de mos-
trar també clarament la repercussió so-
cial i econòmica que representen les bi-
blioteques en la nostra societat. 

Nous públics i nous formats 
Les biblioteques, fonamentades en el lli-
bre, ja fa anys que acullen nous suports 
documentals. Aquest fet ha sigut clau en 
l’atracció de nous públics. Continuarem 
les estratègies en aquest sentit, ja que la 
tasca de cohesió social que estan fent les 

biblioteques catalanes és poc visible pe-
rò d’un valor incalculable. ¿Serem capa-
ços de fomentar en la biblioteca l’enllaç 
intergeneracional i la convivència?  

Un altre dels interrogants habituals 
en el nostre temps és la nostra actuació 
davant l’adveniment del llibre electrò-
nic. En aquest punt em sumo a l’opinió 
majoritària de molts professionals: as-
sistirem a la convivència del llibre en 
paper i digital durant molts anys. Els 
pressupostos per a fons bibliogràfics 
s’aniran adaptant a les demandes i als 
usos dels formats. Una conjectura seria 
pensar que el llibre electrònic pot supo-
sar el 20% dels pressupostos per a lli-
bres l’any 2020. Veig llunyana la desa-
parició dels llibres físics, ja que els au-
guris de desbancar el paper encara són 
lluny de la nostra realitat, sobretot en el 

camp de la ficció. Amb la voluntat de 
transformar els temples del coneixe-
ment en llocs més oberts i pròxims, es 
busquen edificis amb zones ben com-
partimentats en què es puguin trobar 
espais silenciosos però també de rela-
ció. ¿Seran les biblioteques els únics es-
pais garants del recolliment en una so-
cietat que fomenta just el contrari?  

És probable que un dels valors que guiï 
les biblioteques del futur sigui precisa-
ment la tranquil·litat, l’ús d’un espai co-
mú agradable, allunyat de pressions 
comercials i amb valors que fomenten el 
coneixement. Les biblioteques continu-
aran apostant més que mai per ser les 
àgores de trobada de la cultura, els fo-
mentadors per excel·lència de l’accés de-
mocràtic al coneixement. Cada vegada 
més tecnològics i enfocats al ciutadà, els 

espais bibliotecaris començaran a dibui-
xar-se cada cop més des de la perspecti-
va dels usuaris: hi haurà laboratoris d’em-
preses i d’innovació, espais de cocreació i 
residències per a creadors impulsats i ge-
nerats des de la base ciutadana. 

Qualitat i excel·lència 
Les biblioteques públiques catalanes 
tenen el repte de facilitar eines unifi-
cades d’accés als seus continguts bibli-
ogràfics. Un accés cooperatiu que ha 
d’anar des de la base reivindicant unes 
biblioteques escolars estructurals i, des 
de l’eficiència, vinculant-les amb bibli-
oteques universitàries i especialitzades. 
Per tant, caldrà que es prioritzin uns 
pressupostos que mantinguin la quali-
tat del sistema bibliotecari. Els perfils 
bibliotecaris es diversificaran, el siste-
ma d’accés a la professió haurà d’asse-
gurar que els professionals –la prime-
ra força del servei bibliotecari– se selec-
cionin amb els criteris d’excel·lència 
amb què es van definir fa 100 anys. Pen-
sem en persones altament involucrades 
en el seu teixit cultural, centrades en les 
persones i amb un bagatge que els per-
meti actuar com a prescriptores cultu-
rals. Ara mateix ja treballem també per-
què aquesta prescripció arribi als ciuta-
dans a través d’un carnet cultural cata-
là que comportarà rebre les propostes 
i els avantatges personalitzats.  

Les biblioteques hauran de continu-
ar sent espais impulsors de la literatu-
ra, hauran d’ampliar horaris, treballar 
de manera cooperativa amb els equipa-
ments culturals i recuperar també en 
aquest aspecte l’esperit de les biblio-
teques dels ateneus populars que fa un 
segle van ser impulsats per una ciuta-
dania àvida de coneixement. Aquesta 
diada de Sant Jordi és una bona ocasió 
per visitar la vostra biblioteca, però no 
us preocupeu si avui no hi podeu anar: 
a les biblioteques, cada dia celebrem la 
lectura amb vosaltres. Gràcies per fer-
nos confiança. §
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