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Biblioteques particulars de
Barcelona
nuvibo - dt., 10/03/2015 - 09:40

Subirana, Jaume (ed.). Biblioteques particulars de Barcelona.

Fotografies, Víctor P. de Óbanos. Barcelona: Ajuntament de

Barcelona, 2014. 198 p. ISBN 978-84-9850-595-5. 20 €.

Biblioteques particulars de Barcelona és una joia testimonial i una

porta al llegat librari que amb cura, passió i paciència han

construït tretze ciutadans i ciutadanes de la ciutat de Barcelona o

residents en aquesta, compromesos amb la història i la cultura,

la tradició i el progrés, l'educació, la creació i el pensament, la

societat i la família; lectors i lectores més o menys exigents, més o menys exquisits, tots

ells implicats en la memòria, en la realitat i en el futur; persones que s'estimen i entenen

els llibres com un tresor vital que ens empara i ens sosté, que ens defineix i ens

transforma, que ens guia i ens posiciona.

El fet que l'Ajuntament de Barcelona sigui l'editor és una mostra de la rellevància que té i

ha tingut en la configuració de la identitat i de la història d'una ciutat la idiosincràsia de la

seva gent i dels seus espais, latents o a la vista, que l'han fet créixer i evolucionar

mantenint i revaloritzant el seu caràcter i la seva unicitat; persones, llocs i indrets que l'han

fet bategar des dels seus orígens fins al present, des de l'exili o des del cor mateix de la

ciutat.

En la decisió, en l'acte i en la cura de la publicació de la present obra, el govern municipal,

amb Xavier Trias al capdavant, reconeix, reafirma i comparteix amb els lectors i les

lectores les asseveracions que divulga i defensa aquest llibre de llibres, aquest fill

barceloní que nodreix el llegat humà i librari de Catalunya.

Biblioteques particulars de Barcelona pregona que el rostre i la imatge d'una pàtria són el

reflex de la seva ànima, la singularitat de la qual s'explica tant per les seves pèrdues i les

seves carències com per les seves idees i creacions genuïnes, usos i costums propis,

construccions i indrets característics, pertinences custodiades, espoliades i recuperades.

Una ànima, la de la ciutat de Barcelona, que parla i que ha parlat al llarg de la seva història

des de l'exili i des de casa, que ha existit al marge i a les ombres quan no podia sortir a la

llum, que es deixa sentir arreu, tant als espais públics com a les llars, i que s'expressa per

mitjà de múltiples formes i d'infinitat de veus, d'entre les quals tretze es sinceren en

aquesta obra.

Les entrevistes que duu a terme Jaume Subirana a tretze personalitats rellevants per a la

cultura i la història de Catalunya i d'Espanya i la mirada professional, íntima i precisa,

detallista i expressiva, de Víctor P. de Óbanos, ens conviden a entrar i a passejar, amb

prudència i sense pressa, per les seves biblioteques particulars, i ens obsequien amb els

passatges d'història d'ells mateixos i de les obres que custodien, fragments que expliquen

la creació, el creixement, la pervivència i la peculiaritat de les seves biblioteques.

Al llarg de les 197 pàgines, cada una de les persones entrevistades parlen dels llibres que

formen part dels seus records i del seu present, llibres que conviuen amb d'altres a casa

seva, que han anat a parar a d'altres mans, que voluntàriament s'han llegat a d'altres

biblioteques o als quals se'ls ha donat una altra vida guiada per l'atzar de les mans que els

trobin. Llibres, manuscrits, partitures, enregistraments sonors, etc., que formen o que han

format part de col·leccions íntegres o inconcluses, coherents o disperses, de contingut

ferm o volàtil.

Aquesta obra és més que un recull fotogràfic de vivències, testimonis i propòsits, és un

recorregut per biblioteques personals, professionals i/o de gaudi, que contenen tresors

vitals per als seus posseïdors; espais creats o adaptats per albergar obres, publicades o

inèdites, que són i que han estat la possibilitat i la transcendència, els camins fets i els

camins per recórrer; biblioteques que contenen llibres de diferents temàtiques i escrits en

diverses llengües que els defineixen perquè els han influenciat d'una o altra manera quan

han estat llegits, llibres que possibiliten el canvi i la transformació, la pau i el gaudi, el

sentiment i el coneixement, la creativitat i la reflexió.

Personalitats del món del teatre i de la ciència, de la música, de la museologia i de la

història, de l'enologia, de la política i de la filologia, expliquen quins varen ser els primers

llibres que recorden, amb qui i com es varen iniciar a la lectura i varen descobrir els seus

valors i en quin context social, polític i cultural varen esdevenir lectors. El passat i les

vivències de cadascuna d'aquestes personalitats justifiquen les seves preferències

lectores i el seu afany de col·leccionisme o la seva generositat mancada d'un possible

plaer de possessió. Usuaris freqüents de biblioteques, clients, molts d'ells, de

l'emblemàtic Mercat de Sant Antoni, de llibreries de segona mà i de nou i també, cada

vegada més, de portals de venda digitals com Amazon o IberLibro. Persones enamorades

del suport, amants de les primeres edicions o de la revelació que suposa la lectura

profunda d'una obra, independentment de l'origen i de la història de l'exemplar. Lectors

que prefereixen llibres impol·luts o d'altres que consideren les anotacions al marge com un

diàleg amb el llibre i amb l'autor. Aquesta varietat d'opinions i preferències enriqueix el

contingut d'aquesta obra de disseny elegant i límpid, on preval l'estima i la dedicació que

professen tots els entrevistats als llibres i al que signifiquen.

Les tretze biblioteques que se'ns mostren i se'ns expliquen amb un llenguatge planer i

amè, en un to nostàlgic en alguns casos, optimista i emocional en d'altres, professional o

reflexiu, sempre franc i proper, són el reflex de l'actitud dels seus propietaris davant la

vida, les contingències, els canvis i les persones, perquè tant en la decisió i en l'acció

d'aplegar i de regalar, d'adquirir, de seleccionar i de rebutjar, com en la manera

d'organitzar i d'ordenar, de cuidar, de llegir i d'oblidar els llibres, ens descobrim i ens

sincerem; conscients o no, en la tria, en el tracte i en la vida que donem als nostres llibres

o als llibres que ens han estat deixats mostrem com som i per què, qui i com hem decidit

ser, pensar i actuar.

La identitat i la vida d'aquestes biblioteques i de les nostres, des del primer moment en

què es comencen a crear, són part de la causa i de l'efecte de la nostra evolució com a

professionals i com a persones.

Lara Sánchez Roo

De la 3a promoció de l'Escola de Llibreria

Les biblioteques més particulars de Ba…
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Excelente reseña de Lara S Roo

Margarita Flor… (no verificat)- dj., 12/03/2015 - 22:03

Una reseña que motiva y conmueve. Lara, obtiene un excelente texto que va
directo a la emoción. Gracias!

Respon

Ressenya

nuvibo- dl., 16/03/2015 - 11:37

Hola Margarita,

Gràcies pel teu amable comentari i per la teva visita al blog.

Salutacions,

 

Respon

Gracias a ti por leer la

Lara Sánchez (no verificat)- dt., 17/03/2015 - 13:19

Gracias a ti por leer la reseña. Ha sido un placer escribirla y me satisface
mucho que la hayas disfrutado.
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Incrusta-ho Mostra-ho al Twitter

Tuits de @EdL_UB

29 de maig de 2020

Nova ressenya al blog @EdL_UB «Reseñas y 
remembranzas» @EDAlibros 
fima.ub.edu/edl/ca/resenas… per Magdalena 
Gual
  

 

 Escola de Llibreria ha retuitat

ÚLTIMA HORA!!!

Ja tenim dates per la 38a edició de 
@LaSetmana del Llibre en català.

Del 9 al 13 de setembre al Moll de la Fusta de 

Escola de Llibreria
@EdL_UB

Gremi de Llibreters
@Llibreterscat
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