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Ramon Marimon és un
amic que des de Flo-
rència dirigeix el pro-
grama Max Weber de

l’Institut Universitari Euro-
peu. M’explicava fa uns dies
que un dels seus doctorats està
fent una investigació on preci-
sa que l’esperit capitalista
entre els protestants no va sor-
tir tant de les doctrines que
predicava Luter com del fet
d’haver obligat els seus fidels a
llegir la Bíblia. Dit d’una altra
manera: aprendre a llegir va
ser més decisiu que aprendre
la doctrina. Possiblement apre-
nent a llegir els protestants es
van fer càrrec amb més forta-
lesa del seu destí.

Això mateix és el que sembla
haver entès l’alcalde de la ciu-
tat colombiana de Medellín. Fa
uns dies, inaugurant una peti-
ta biblioteca en un dels barris
més pobres de la ciutat, va dir
una cosa admirable: “Esta bi-
blioteca es para nosotros lo
mismo que el Guggenheim
para Bilbao”. La ciutat de Me-
dellín era coneguda fins fa poc
per ser una de les capitals mun-
dials del narcotràfic. Tenia un
índex de morts diaris que fre-
gava el deliri. Avui la ciutat de
Medellín ha aconseguit capgi-
rar la seva convulsa història re-
cent. Té un reeixit programa de
foment de la lectura pública,
Medellín, una ciudad para
leer, amb el qual l’alcalde està
personalment compromès.

Està aconseguint que la lectu-
ra sigui un dels senyals d’iden-
titat de la ciutat.

És emocionant. Que el prin-
cipal mandatari d’una ciutat,
gran com Barcelona, es posi al
davant d’un projecte de lectu-
ra pública. L’alcalde Sergio Fa-
jardo és sens dubte un magní-
fic emprenedor cultural. Tots
aquells que creiem que fer
bons lectors és un dels princi-
pals objectius d’una societat li
estem agraïts i desitgem que
no defalleixi.

A casa nostra, en canvi, la re-
volució silenciosa de les biblio-
teques s’ha fet –està fent-se–
d’una altra manera. Ho van co-
mençar fa uns 20 anys una
bona colla de gestors culturals
des de la Diputació de Barcelo-
na. Gent com ara Assumpta
Bailach, Jordi Pemanyer i Núria
Ventura es mereixen tot el nos-
tre reconeixement. Insistien
que calia fer biblioteques quan
una bona part de la classe políti-
ca les observava com rèmores
del passat, com capricis costo-
sos i amb poc rendiment polític.

En el cas de Barcelona, l’Ajunta-
ment encara va trigar molts
anys a fer un pla de bibliote-
ques. No va ser fins l’any 1996
que un grup de gestors cultu-
rals vam posar en marxa la re-
novació bibliotecària que s’ha
produït en menys d’una dècada.
Puc donar fe que vam haver
d’esgarrapar cada pesseta del

pressupost i moltes ganyotes
d’indiferència. Mai oblidaré el
que va dir-me una persona,
que manava molt a l’Ajunta-
ment l’any 1996, davant de la
meva insistència per aconse-
guir una mica del pressupost
municipal per fer biblioteques:
“Les biblioteques només ser-
veixen perquè les velles s’es-
calfin a l’hivern”. Per sort la
meva perseverança va ser més
forta que el seu prejudici i les
biblioteques es van acabar con-
vertint en un dels programes
culturals de més èxit social de
la ciutat de Barcelona.

Les biblioteques, però, no
són un objectiu en si mateix.
Les biblioteques són una eina
de foment de la lectura, de di-
vulgació de coneixement i de
creació de comunitat. Barcelo-
na i Catalunya no han d’aturar
la dinàmica que es va posar en
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El sentit
de les biblioteques

A Joan Solà

Dret a rèplica

Agraeixo sincerament la carta
que m’has adreçat, per dues
bones raons: és una crítica rea-
litzada després d’una lectura

meticulosa i no m’atribueixes la publica-
ció d’un al·legat optimista sobre la situa-
ció del català, conclusió a la qual tendi-
ran, inevitablement, tots aquells i aque-
lles que també estan convençuts que no
es pot beure aigua després de prendre xo-
colata o que les dones, quan governen, ho
fan amb més dolcesa. He de reconèixer
que l’aparició del meu llibre, un cop incor-
porat a la Secretaria de Política Lingüísti-
ca, pot fer dubtar alguns lectors sobre l’al-
truisme de les meves opinions. Contra
això sí que no puc lluitar, sobretot des-
prés que una il·lustre diputada hagi sen-
tenciat que els polítics catalans –llevat de
la il·lustre diputada, m’imagino– xipolle-
gem, en perfecte contuberni, en una tolla
putrefacta i pudenta.

Tens raó en la majoria dels comenta-
ris que em fas –força constructius i res-
pectuosos, val a dir–, i és més aviat per
afecte i reconeixement al magisteri que
has exercit i a l’enorme tasca que has
fet, al llarg dels anys, en benefici de la
societat i de la llengua catalanes, que
t’adreço aquesta resposta i prenc bona
nota d’allò essencial que planteges. Val a
dir que no trobaria gens a faltar, com
m’adverteixes, els Nostradamus de la
llengua que en profetitzen la mort a tort
i a dret –entre els quals no et compto, ni
compto els Murgades, Rossich, etcète-
ra–, perquè no tenen res a veure amb els
investigadors seriosos que analitzen ob-
jectivament –i no com qui llegeix el
futur en una bola de vidre– la seva situa-
ció i les accions que caldria desplegar
per reforçar-la. No és ben cert que jo as-
sumeixi cap statu quo –si em resignés a
l’actual statu quo de Catalunya, ¿creus
sincerament que estaria militant en un
partit independentista i republicà, des
del 1988?–, però estic convençut que re-
sulta estèril treballar d’esquena a l’actu-
al realitat social, política i estratègica ca-
talana. No faig meva la retòrica revoluci-
onària que va impregnar el segle passat i
va provocar no pocs horrors, i no crec
que n’hi hagi prou que uns quants cami-
nin molt i molt de pressa, si arriba un
moment que es giren i s’adonen que el
seu poble és allà darrere, a can pistraus,
i un, si és, no és aliè a les preocupacions
dels que se n’han constituït en avant-
guarda. Finalment, no és precisament
per conformisme que no confio gaire en
la capacitat de l’Estat espanyol d’assu-
mir i tutelar la seva diversitat lingüísti-
ca, i reconec que espero molt més del ca-
talà actiu que del català emprenyat, per
raons històriques, d’eficàcia i de realis-
me polític.

I ja per acabar, una precisió que em
demanaves. Les parelles lingüístiques,
són tantes com 10.000? Sí i no. Arriba-
ven a les 10.000 a la fi de l’any 2005,
dades de què disposava en escriure el lli-
bre. Actualment, un cop recomptades
les de l’any 2006, ja se n’han constituït
14.418… i continuen augmentant, vull
creure que perfectament immunes a les
profecies que auguren la mort immi-
nent del català.

marxa amb motiu de l’Any del
Llibre i la Lectura. Barcelona i
la societat en el seu conjunt té
pendent el repte de la lectura.
La lectura és un instrument
bàsic per tal que la gent, i es-
pecialment els més joves,
pugui construir el seus relats
de vida de manera eficient. La
identitat de cada persona es
construeix ordenant els conei-
xements i els valors que sub-
ministren les dues eines més
poderoses que avui té la socie-
tat: la vella fórmula del llegir,
tot ordenant subjectes, verbs i
predicats; i la nova fórmula del
mirar, tot ordenat imatges i se-
qüències. No entendre això és
condemnar les noves genera-
cions a construir amb moltes
més dificultats el relat de vida
de cadascú. I per tant a fer més
difícil el relat de la comunitat.

Avui, alguns ajuntaments perce-
ben la importància dels plans
de lectura. Òbviament, hauria
de ser un objectiu central de la
política cultural, educativa i so-
cial de l’Ajuntament de Barce-
lona i del govern de Catalunya.
Ara que està de moda parlar
d’excel·lència i de proximitat
val la pena recordar que els
principis són bons quan es
practiquen, no quan es predi-
quen en abstracte. I les biblio-
teques són precisament una
prova fefaent d’una bona polí-
tica cultural d’excel·lència, al-
hora que de proximitat.

Emprenedors

Ferran Mascarell

Les biblioteques
són una eina
de foment
de la lectura
i del coneixement

Miquel Pueyo
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