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questa setmana celebrem el centena-
ri de l’obertura al públic de la Biblio-
teca de Catalunya, nascuda per ser

biblioteca central i cap de la xarxa de biblio-
teques populars.

El dia abans de la inauguració oficial de la
Biblioteca de Catalunya, el diputat Francisco
Montanyà, exposava a l’Assemblea de la
Mancomunitat la necessitat d’aixecar el ni-
vell intel·lectual del país mitjançant la crea-
ció de biblioteques populars “com se fa a
moltes poblacions d’Alemanya i Inglaterra”.
Els principals canvis proposats el 26 de maig
del 1914 eren “a l’objecte d’amotllar-les a les
realitats i de fer-la més pràctica dins de la vi-
da de relació dels municipis i dels ciutadans”.
Com és ben sabut, l’artífex de desenvolupar
aquest projecte fou Eugeni d’Ors.

Cent anys després, el model de biblioteca
pública recull l’interès per crear serveis útils a
la ciutadania i adaptats a les diferents reali-
tats del territori que serveix.

Les biblioteques públiques són l’equipa-
ment cultural més proper a la ciutadania, de
gestió municipal i amb el suport d’adminis-

A tracions supramunicipals, obligatòries per
als municipis de més de 5.000 habitants.
Configuren una xarxa de 370 equipaments i
11 bibliobusos. La capil·laritat d’aquest ser-
vei, una idea ja desplegada fa cent anys, li
atorga un potencial únic en el desenvolupa-
ment de polítiques culturals transversals.

El personal al capdavant de les bibliote-
ques, la clau del servei, té una formació uni-
versitària específica i bona part d’ells s’han
format a la Facultat hereva de l’Escola de Bi-
bliotecàries que s’obrí de manera pionera a
Europa l’any 1915. Aquest personal que amb
el desplegament de la xarxa de biblioteques
populars de la Mancomunitat escrivia el seu
dia a dia en dietaris, ara l’explica en blogs i en
eines de difusió cultural cada vegada més
avançades. Les seccions infantils, aleshores
innovadores, ara són imprescindibles, plenes
de vida i punt de trobada de moltes famílies.
Si en el seu naixement, es lluitava contra l’an-
alfabetisme de la població i la manca d’accés
a la informació, ara es treballa també en la
lluita de la bretxa digital: l’any 2013, les 370
biblioteques van oferir 5,4 milions d’usos

d’internet i 7.551 cursos d’aprenentatge de
tecnologies.

Les biblioteques formen part del nostre
paisatge quotidià i sovint amb una arquitec-
tura destacada i cuidada. Són equipaments
ben percebuts i valorats per la ciutadania i
han aconseguit, amb una tasca silenciosa,
convertir-se en veritables motors culturals
dels seus territoris. Les biblioteques conti-
nuen, com en l’època de la Mancomunitat,
mirant cap a Europa i recollint les experièn-
cies internacionals que suposen un salt qua-
litatiu. Si fa un segle l’accés lliure als llibres
era innovador, ara ho pot ser l’accés a serveis
d’aprenentatge o als recursos digitals com la
propera plataforma de préstec de llibres digi-
tals.  Per molts motius, l’any vinent les bi-
blioteques públiques agafaran el relleu de la
celebració d’enguany a la Biblioteca de Cata-
lunya per recordar aquest mèrit comú
d’aconseguir que avui les biblioteques siguin
útils, properes i vives.

L’any 2015 celebrarem l’any de les biblio-
teques amb un lema que deixa clara una
aposta Biblioteques, per molts anys. ❋
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Biblioteques, per molts anys

La Biblioteca de
Catalunya ocupa el
magnífic edifici gòtic
d’entre els carrers del
Carme i Hospital de
Barcelona des del
1931 / ANDREU PUIG




