
Fa anys era «la
Glòria de Can
Casacuberta», que
és la biblioteca
central urbana de
Badalona. El pal de
paller. La seva
carrera professional
la va portar fa un
any a ser reclamada
des de Madrid per
dirigir la Biblioteca
Nacional de España

Entre llibres
GLÒRIA PÉREZ-SALMERÓN. Directora de la Biblioteca Nacional de España

MERCÈ MIRALLES

a poc més d’un any que és la
directora de la Biblioteca

Nacional de España, la BNE
(www.bne.es), amb seu a Ma-
drid. Ara, la institució està a
punt d’estrenar, al desembre, les
celebracions dels seus tres-cents
anys d’història. Una badalonina
portarà el vaixell en aquesta tra-
vessa. La ministra Ángeles Gon-
zález-Sinde va pensar en una
professional amb una llarga tra-
jectòria en el món de les biblio-
teques. La ministra la va propo-
sar i el patronat la va nomenar
per unanimitat. Van escollir un
perfil tècnic, no pas polític.

–«Va ser molt bonic, quan
m’ho van proposar. Aleshores jo
era la presidenta de la Federa-

F
ción Española de Sociedades de
Archivística, Biblioteconomía,
Documentación y Museística, i
també estava en el patronat de la
BNE. Estava treballant en l’ad-
ministració electrònica a la Di-
putació de Barcelona, fent una
tasca molt maca, que m’interes-
sava molt, perquè m’agrada el
servei als municipis, al territori.»

–Sempre ha tingut una mi-
rada molt local. A la vegada,
però, ha estat present, i ho
està, en fòrums internacio-
nals.

–«Ara sóc vicepresidenta
d’Eblida, l’European Bureau of
Library, Information and Docu-
mentation Associations. Aquest
interès meu ve de voler posicio-
nar la biblioteca catalana en el

context internacional.»
–El seu perfil no és el d’un

literat de renom, ni tampoc
el d’un polític.

–«És que no ha de ser polític!
La BNE és la casa de tots i ha d’es-
tar per sobre de la política.»

–Vostè és una tècnica. No
ha volgut aixoplugar-se sota
cap bandera.

–«Sóc una tècnica, i a més a
més no milito. Tenia, i tinc, vo-
cació de bibliotecària i, més con-
cretament, de treballar a la bi-
blioteca pública. M’agrada aten-
dre les necessitats d’informació
de la ciutadania. I la BNE té ara
aquest vessant d’aproximació a
les persones, de no ser un lloc al
qual només hi van els savis. Tinc
la convicció que per gestionar la
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BNE has de conèixer els proces-
sos, és essencial.»

–Li van proposar el càrrec i
el va acceptar.

–«Em vaig rumiar molt la pro-
posta, perquè estava molt còmo-
da a la Diputació. Tenia un en-
càrrec nou, a partir de la llei
11/2007, d’accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics. Te-
nia un projecte fantàstic. Em de-
dicava al servei, però amb tecno-
logies i d’una manera molt pro-
pera... Però estava clar que no
podia rebutjar l’oportunitat de
ser a la Biblioteca Nacional.»

–I se n’hi va anar.
–«Vaig ser molt ben rebuda

per la professió. Tots estaven
contents que la ministra s’ha-
gués recordat dels professionals

per nomenar la directora de la
Biblioteca Nacional.»

Portes obertes
–Molt per assimilar...

–«Com que va ser a l’estiu, hi
havia molt poca activitat. Així
que vaig poder fer una immer-
sió, i vaig veure que havia de
continuar el pla estratègic, que
s’acaba aquest any. I ja s’està tre-
ballant en el nou pla. Calia con-
tinuar amb els projectes i, sobre-
tot, treballar per al tricentenari.
Aquest any he treballat molt en
això, buscant finançament per
al tricentenari.»

–El balanç de l’any,
doncs...

–«És molt positiu. S’han de re-
visar processos, perquè hi ha tas-

ques que es fan d’una manera
determinada perquè s’han fet ai-
xí tota la vida, i potser no cal fer-
les o s’han de fer diferent.»

–Hi ha hagut molta polè-
mica amb les retallades eco-
nòmiques.

–«Quan vaig parlar del tema,
les empreses externes que tenen
adjudicats alguns serveis es van
espantar. S’espanten com s’es-
panta tothom. Si tens un pressu-
post més limitat, has de veure
d’on podràs retallar. Però nosal-
tres no acomiadem ningú!»

–Aleshores?
–«Es tracta de veure, sobretot,

que l’eficàcia no és el mateix que
l’eficiència. A la Biblioteca Na-
cional hi ha molta eficàcia. Te-
nen un sentit molt clar del servei

Aquesta badalonina, bibliotecà-
ria i documentalista, ha treballat
molt especialment a l’entorn de la
biblioteca pública. És una vocació.
Ha atès les necessitats d’informa-
ció de la ciutadania des d’un tau-
lell, i també al darrere, treballant
en els processos i la gestió. La bi-
blioteca de Can Casacuberta de
Badalona, que ha vist néixer, té un
lloc especial. «L’he enyorat sem-
pre perquè me l’estimo molt. És
una gran biblioteca. Diria que la
xarxa de biblioteques de la pro-
víncia és la millor. S’han creat mo-
dels, s’ha treballat molt bé i, el
més important, s’ha treballat en
xarxa. El treball en xarxa sempre
suma, sempre. És un eix vertebra-
dor. Es donen pautes i després ca-
da biblioteca té autonomia per fer
el que li sembli millor.» A propòsit
de l’autonomia, comenta que s’ha
de treballar sempre perquè la Bi-
blioteca Nacional es pugui gestio-
nar sense pressions de cap mena.
«Jo no em sento pas pressionada,
al contrari.»

La biblioteca
pública, una
passió

A casa, a
Badalona, mirant
des del balcó que

li permet
contemplar la

Rambla i el mar.
Els caps de

setmana procura
ser a casa.

ORIOL DURAN
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elevat.
–«Amb 10 milions d’euros es

poden digitalitzar uns 200.000
materials. Això inclou la catalo-
gació, la restauració si cal... I ens
ho fem a casa, a la BNE.»

–No és certa la sensació que
la BNE és un gran magat-
zem?

–«La missió primordial de la
BNE és la recopilació, organitza-
ció i custòdia dels fons patrimo-
nials, i això no s’ha de perdre de
vista, s’ha de continuar fent. Pe-
rò de què et serveix tenir tot això
si no en pots fer difusió? Si tot ai-
xò es queda a les prestatgeries o
en els dipòsits, de poc serveix si
les persones no hi tenen accés.
L’altre vessant de la meva tasca

és fer que aquesta bi-
blioteca sigui accessi-
ble. I com que les noves
tecnologies ens facili-
ten tantíssim poder ofe-
rir en línia, a distància,
els fons, és important
treballar molt perquè a
través de la pàgina web
es pugui arribar al fons.
Hi estem treballant.»
–Tenen l’experiència
de la digitalització
d’El Quixot. Com ha
anat?
–«És una experiència
molt bona. Ara digitalit-
zarem els còdexs de Leo-
nardo Da Vinci...»
–Que l’apassionen...
–«És una obra que no sa-

bia que era a la biblioteca! És
l’única obra que tenim de Da
Vinci a Espanya. Són dos còdexs
que es coneixen com a códices
Madrid, són impressionants i ens
mostren molt bé l’obra de Leo-
nardo. Són els propers materials
que seran interactius. I són
aquests perquè així s’ha votat a
través de les xarxes socials. Vam
fer una proposta: De architectura,
de Vitruvi, La Celestina, El lazari-
llo de Tormes o els còdexs. I han
escollit els còdexs.»

–La BNE és per a tots els
públics?

–«A la BNE hi pot anar tot-
hom. Si es tenen més de 16 anys,
es pot entrar directament a la sa-

públic, són servidors públics. Pe-
rò no han pensat mai en l’efi-
ciència, perquè no ha calgut.
Abans, perquè no hi havia gaire
pressupost, i després, quan n’hi
ha hagut més, tampoc no calia.
Tu demanaves per a un projecte
i, si estava justificat, hi havia els
diners.»

–Ara, però...
–«Ara les coses han canviat,

per a tothom. El pressupost és
molt ajustat. Però que consti que
les adquisicions, que és el que
podria representar més despesa,
a nosaltres ens arriben via dipò-
sit legal.»

–...
–«Recollim unes vint tones de

paper cada mes. Aquest any pas-
sat van entrar més de
800.000 documents per
la via del dipòsit legal.
Recollim tot el que s’im-
primeix a l’Estat. Tenim
una col·lecció de més de
28 milions de docu-
ments. Després també
obtenim documents per
la via de la donació i de
l’intercanvi. L’adquisi-
ció de fons no ens pre-
ocupa. Ens preocupa el
funcionament, el dia a
dia de la BNE. I és on s’es-
tan fent els ajustaments
necessaris, i que no és res
que no s’estigui fent a
qualsevol altra unitat de
l’administració pública.
També em sembla una
oportunitat de millora impor-
tant, et fa pensar: ‘De què, de tot
el que estic fent, puc prescin-
dir?’»

–On estan tots aquests ma-
terials en paper que arriben
via dipòsit legal?

–«Tenim un magatzem de di-
pòsit a Alcalá de Henares, on hi
ha sis sitges. Allí està el 60% de la
col·lecció. Se n’hauria de fer una
altra, i es farà, quan hi hagi més
bonança. Estem buscant parte-
nariat privat per a algunes coses
concretes, com hem fet per al tri-
centenari, com es va fer en el seu
moment amb Telefónica per a la
digitalització del fons.»

–La digitalització té un cost

la com a lector. Si es tracta d’in-
vestigar, cal fer-se el carnet d’in-
vestigador, en el moment, si
vols, sense cap mena de compli-
cació. I si s’és menor de 16 anys
es pot entrar a les sales d’exposi-
cions i al museu. La biblioteca té
un museu –que, de fet, ens ajuda
a fer la difusió de la biblioteca–
sobre la història del llibre i la his-
tòria de la BNE. És impressio-
nant, dels millors que hi ha.»

–Estem molt a prop de la
celebració del tricentenari.

–«La presentació del progra-
ma d’activitats serà a l’octubre i
de moment és un secret...»

Biblioteca 2.0
–Deu ser fascinant tenir
l’oportunitat de veure tants
processos.

–«El món de la bibliotecono-
mia, de la documentació, de la
informació, passa, realment, per
la Biblioteca Nacional. Hi és tot.
Té moltes facetes. És poder digi-
talitzar unes imatges que des-
prés es pengen al Flickr. És tenir
un canal per recollir els suggeri-
ments, i també les queixes, dels
usuaris... La biblioteca 2.0 és ai-
xò, interactiva, que tothom faci
la biblioteca.»

–I que tothom s’hi connec-
ti des de qualsevol aparell.

–«És clar. Ara ja ho pots fer. Les
biblioteques i els centres de do-
cumentació comencen a tenir
una competència molt impor-
tant en l’accés a la informació,
perquè ara la informació està a la
xarxa i tothom pot descarregar-
se-la i accedir-hi. Per tant, la bi-
blioteca ha de fer de mitjancera
entre l’usuari que busca, i la ve-
racitat i autenticitat d’aquesta
informació que es recerca, per-
què la biblioteca l’ha validada.
Facilita que posis una paraula
clau en un cercador i arribis a
aquesta informació. I a més a
més, els catàlegs de les bibliote-
ques no et serveixen solament la
informació que està a les biblio-
teques, sinó que també et trans-
porten a altres llocs que han bus-
cat i al final arribes fins i tot a tro-
bar allò que no té la biblioteca.
La biblioteca t’ajuda a arribar-hi.

Biblioteques
del seu
temps
Les biblioteques d’ara te-
nen i no tenen a veure
amb les de fa trenta anys.
Són molt més que un re-
ceptacle per a llibres.
Tampoc la BNE és un ma-
gatzem. I té més que lli-
bres, entre els seus mate-
rials: música, audiovisuals,
cartells publicitaris, cro-
mos... També ara «penti-
nen» la xarxa per estar al
dia dels webs i poder fer
una bona oferta als usua-
ris. La clau de les bibliote-
ques és saber adaptar-se

als temps i el seu context.
«Hem d’anar observant
l’usuari del servei: què fa?,
què necessita?» Aquest
usuari és algú, cada vega-
da més, permanentment
connectat. No es pot
menystenir, al contrari, el
paper de la tecnologia.
Les biblioteques van saber
sortir i acostar-se a les zo-
nes rurals amb els biblio-
busos, i reservar espais a
l’estudi, i servir de marc
d’exposicions... Un nou
repte, noves respostes.

GP

Al BNE: casa seva de dilluns a divendres. / BNE
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«Treballo molt,
però estic molt
orgullosa, i
estic aprenent
tant...»
«Sóc una
tècnica, i no
milito. Tinc
vocació de
bibliotecària»

fent pel que fa a la selecció dels
recursos en línia.»

–Creu que els professionals
són prou valorats?

–«La nostra professió sempre
ha estat com amagada. Parlo en
general: arxivers, documentalis-
tes, bibliotecaris... Persones que
han treballat molt bé, sense fer
soroll. Ara, les tecnologies els
posen a primera línia. La llei de
què parlàvem, d’accés electrònic
als serveis públics, precisament,
fa que els professionals siguin
imprescindibles. És una oportu-
nitat molt bona per a tot el sec-
tor. Encara no ens ho acabem de
creure, però.»

–Com és la relació de la
BNE amb els territoris?

–«La meva impressió, des de
Barcelona, era que la Biblioteca
Nacional era la biblioteca d’allà.
En aquest aspecte hi estem po-
sant molts esforços. La llei de di-
pòsit legal, per exemple, s’ha fet
amb el conjunt de les comunitats
autònomes i els seus serveis bi-
bliotecaris. És com ha de ser. Hi
ha un Consejo de Cooperación
Bibliotecaria, que és qui coor-
dina aquestes accions i és qui crea
les polítiques bibliotecàries del
país. La BNE és la capçalera del
sistema, és el model, i les pautes i
les normes passen per la valida-
ció de la BNE. La relació? L’estem
enfortint. Ara, per al tricentenari
es podrà veure una acció molt
maca, i és que la biblioteca surt
per anar a dialogar amb les comu-
nitats autònomes.»

–D’actes al voltant del tri-
centenari, n’hi ha molts?

–«Molts! Serà increïble. Em fa
molta il·lusió estar en aquest es-
deveniment. Treballo moltís-
sim, però estic molt orgullosa, i
estic aprenent tant... Estic tre-
ballant amb persones que en sa-
ben un munt, i això m’enri-
queix.»

–Ha arribat a parlar que hi
haurà un abans i un després
de la celebració del tricente-
nari. Com vol que sigui
aquest després?

–«Que es vegi que pot ser molt
beneficiós treballar en xarxa
amb la BNE. Que se’ns visualit-

Això és molt gran. Aquesta és
una de les característiques més
destacades de la biblioteca 2.0.»

–Què passarà amb la digita-
lització i amb l’ús físic, pre-
sencial, que se’n fa de les bi-
blioteques?

–«La coexistència de formats i
de model de lectura existirà per
molt de temps encara. Tot i que
la revolució de la tecnologia és
gairebé més important que la re-
volució industrial, per la comu-
nicació global, i tot això en molt
poc temps. La diferència és
aquesta: el fet que no solament
arribis a allò que busques sinó
que també se’t facin suggeri-
ments que estan validats... És
com quan busques un hotel. Vas
a una pàgina especialitzada, i et
facilita l’hotel que busques, però
també et diu que persones que
han buscat aquest mateix hotel
també n’ha trobat uns altres...
Pots acabar tenint una informa-
ció molt més completa. I com
que tanta informació pot arribar
a desinformar, cal que puguis
dir: ‘La biblioteca m’està fent de
guia en aquest viatge, i no m’està
dient qualsevol cosa; d’una ban-
da em diu quina és la informació
que ha estat objecte de més cer-
ques i, de l’altra, la informació
que ella, la biblioteca, està reco-
manant.’»

–No queden al marge dels
canvis.

–«El paper de les biblioteques
públiques a la societat ha estat
clau. I ho està sent. És un dels ser-
veis més ben valorats per la ciu-
tadania. S’ha treballat moltíssim
perquè la biblioteca pública esti-
gui a un nivell molt alt, per sobre
de molts altres serveis que no
s’han adequat als temps.»

–La biblioteca vol ser refe-
rent de qualitat.

–«Internet serà la biblioteca
del futur, i ja ho és, en part. I ha
de tenir aquests professionals al
darrere, que facilitin la cerca i,
sobretot, que et donin garantia
que allò que trobes està bé. Les
biblioteques seleccionen el seu
fons. Quan arriben les novetats a
examen, hi ha experts que les se-
leccionen. I això mateix s’està

«Madrid és
molt acollidor.
No t’ho penses
fins que hi
vas»

«Podem
facilitar molt la
vida de les
altres
biblioteques»

«La BNE és la
casa de tots i
ha d’estar per
sobre de la
política»

zi, realment, com la capçalera
del sistema bibliotecari. Podem
facilitar molt la vida de les altres
biblioteques.»

Viure a Madrid
–I l’experiència de ser a Ma-
drid, com va?

–«És fenomenal. També he de
dir que només hi treballo. Com
que visc sola a Madrid, hi dedico
totes les hores del dia. Cap a les
vuit vaig a la biblioteca i hi ha
dies que s’apaguen els llums, a
un quart i cinc de deu, i estic a la
biblioteca. Com que, a més a
més, represento la biblioteca,
vaig coneixent altres agents,
institucions, museus, funda-
cions... L’experiència de Ma-
drid la recomano moltíssim. A
més a més, Madrid és una ciutat
molt acollidora. No t’ho penses
fins que hi vas. Parlant amb ca-
talans, amb badalonins, que es-
tan vivint a Madrid, t’adones
que la gent va a Madrid i els se-
dueix. Madrid té una oferta cul-
tural molt àmplia i a més a més
té una gran estimació per les
cultures de l’Estat, i això no se
sap tant.»

–Viure-hi és una bona ex-
periència, doncs.

–«És una bona experiència.
Has de saber agafar allò que té de
bo cada lloc. Madrid té una vida
molt activa i la gent és encanta-
dora. Perquè la gent allí és de tot
arreu, no és de Madrid.»

–I això de passar tants dies
de la setmana fora de casa?

–«Sort de l’AVE. Des de la por-
ta de casa, a Badalona, fins al
despatx trigo tres hores i tres
quarts. El cap de setmana torno
a casa. El meu marit ho porta bé,
estem molt ben comunicats. I la
veritat és que tinc molt ajut i ca-
sa meva està molt ben controla-
da. Quan tens criatures petites
no es pot fer, perquè necessiten
tota la teva dedicació.»

–Així, doncs, l’oferta per
anar a la BNE va arribar en
un moment vital ideal.

–«Sempre he tingut sort i
m’han anat arribant els projec-
tes i he pogut anar dient que sí.
He tingut molta sort.»

GP
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