ef ImidmuM

publiques

novA no liiin esrat priiu csuiJiats el ncfast trcncanicnt, i ía cunsctiüent involució, que suposa el franqiiisme per a la vida cultural catalana. La idea general, ctin.scnsuada, és que la tasca de la Mancomunitat, primer, i de la Generalitar republicana, després, fou exeniplar i au.spicíava un íutur hrillant. Aixo és
particiilarment cert en el camp i.le les hililinCCLiues i, especialmcnt, en el de
les hihli(irei.|ucs publiques.
De la Mancomunitat al franquisme
La creació LJ'iina xarxa tic hlhli(>Cet]ues pupulars de la Mancomunilac
obeía a un projccte que havía estat posat per escrit i aprovat el 1915. La Rihlioreca de Catalunya i l'Escola eren els altres punts basics de l'engranar^e.
Les biblintcqucs eren concehude.s per representar el ciimen(;anK'nr d'una \'iJa
nova ais pables de Catalunya i aix5 ha de produir-se anib una puresa i un
allunyament respecte els contactes amb la vida velia»(l).
A les comarques gironines la primera biblioteca popular s'inauí,'ura\'a a
Olüt el setembre de 1918, el mateix any que es van inaugurar la de Valls, SaUent i les Borges Blanques. Vindrien després les inauguracions de Caner de
Mar el 1919, ¡ el Vendrell, Pineda i Figueres el 1922. Ae|uestes vuit biblioteques ubicades en edificis de nova planta, característicamenC noucentistes,
eren conJuídes per bibliotecaries professionals .sortides de la nounada Escola
de Bibliotecaries, creada específicainent amb aL[uesra (inalitar.

liiatiíniració tic tu Bihiiofcra
Fojndar d'Olot
el 22 tic sclcmbre de I9¡H.
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Bihlioicca de Catahinya.
Líi dictadura de Primo de Rivera trenca, com ho fara després decisi\-;miciit
A i'csqncrra. un acte ¡niblic LÍiíraitu (ti ¡^iciadum: el tranquisnie, la iinitnt. d'nqiiesta xarxa i en anihducs situncinns les hibliotedf^cncral Primo de Rivera id rd Aifons'Xl a •
ques s'assij^nen a ie.s dipucacions rcs]iL'Cti\'es. Tanniateix, en la primera Llicradura la ruptura no és total i malgrar !a se¡->araL-¡ó administrativa es mantenen
moles iliyams professionalsLa Gcneralitat republicana, el [9M, elabora una -proposta d'or^anirzació de
les biblioteques de Catalunya» i es reprenen els esfon;os ]x>r bastir una xarxa de
biblioteques que responpui tant a les exi,ui.>ncies de Taita in\'estit;aci(í com a la LII(usió í^eneral ile la cultura en tots els punts ^lel Cerritori. Uíia \'e^aJa mes. l'esfon;
lie modemització s'inspira en els exeniples europeus mes avant^ats. Es crea un
Ser\'ei General de Biblioteques ile la Generalitat, s'obren noiis equi[")ainents, es
treballen molr bé les normaii\'e,s iecnÍL|iies, es creen lots per ais petits municipis... N o sera la guerra qui estundrara aquest projecte ma^nític i de plenitud,
sino la íí --iel contlicte i la victoria del general Franco. Les mesures imposades peí
íraniiuisme stín dures: es Jesinemhra la xarxa de biblioteques, es ranquen alj^uns
centres, hi ha depuracions de personal, importancs purLjacions deis tons, s'obsraeuiitza el préstec in¡tjani;anr la imposiciií ile pa.ijament...
Al(j;unes ^j'aL|iiestes mesures es relaxaran amb el temps: el 1956 un decret
de Presidencia de la Diputació disposa la supressió (.leí cobrament de scyells
peí servei de préstec. Tanmateix. l'any 1960 encara es recoiiiana retirar les
obres de Volraire de la sala perqué ti.t^uren a I'Index de Llibres proliibits.

Frímeci, íic(í"i|'íia>'íii de RUI;./Í)I1L'ML'Í,

r?iíí[i,qnrn el fnimer hibliohús csj-xinyol
el i 2 d'octubre de J953.
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«La Mantomunítai
i la
ÚBneralitat
repuMÍ€ana
van §er una tasca
BXBn^plar
e n ef €amp d e
fes
biblioteques
publiques»

ZJ¡^IJE.

El restabliment del sistema democrátic
A n i h r;i]'>ro\'acir> LIL' hi Llci 3/1981 ek- 22 li'iihril, tif BihliolCL¡iicH. hi G c -

Fig. 1.
La creació de noves bibiioteques
(19804995)
1980: Creació de la Ccncral de Bibiioteques de
Girona.
1981; Castell-Pbtja d'Aro.
1982: Bescanó, Hosraíric i Llagnstera.
1983: Ribes, Sama Cristina d'Aro i Vidreres.
1984: L'Escala, secció inftmtil de la biblioteca
Ministral deSalt.
1985: Besalú, Garrigucll:! i Sant Joan les FonLs.
1986: Sant Füliii de Pallcrols.
1987; Castellfoliit de la Roca, Unificació soca
el nom de 'Marlü Vayreda" de la biblioteca popular «Jaume Bot'ill i Mates» i la
Biblioteca Municipal d'Olot.
1988: Noves inscal-lacions de la biblioteca de
Castell-Platja d'Aro. Fonoteca de María
Vayreda a Oiot,
1989: SantGregori.
1990: Biblioteca infantil d'en Massagran a Salt
i biblioteca Jaume Vicens Vives de
Roses.
1991: Puigcerdil.
1992: Caidcs de Malavella i la Jonquera.
199.3: Palamt'is. Revisió Sarri&í
1994; Remodelació biblioieque.s de Sils i
CampJevanol.
1995: Remodelació biblioteca de Taiali».
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ncralittir tic C;nLilunyii inici;"i una política hihluirccarin tori^íi JeHnii.hi: us van
tancar altíiins ilfls CL'iiftL's Je Iccttira iiLTL'tats pcrquc no rcimicn les iiiininies
conjicions cxitj;ihlcs (Lresp<ii, óc lons, de personal, de servéis), se'n remo^lelavcn d'altres i es van comentar a crear noves bibiioteques. Simiiltániaiiieni es
creaven les Centráis de Bibliiiteqiies {1980). oficines tccnii.|ucs que vetlla\'en
per restabliment i cohesionanicnt LiVina xarxa tle bibiioteques en els seus territoris respectius i que son hereves deis Centros Coordinadores de Bibliotecas, fruit del conveni de les dipiitacions de Girona, Lleitla i Tarra^ina aiiib el
Servicio Nacional tie Lectura.
La creació d'aquestes noves bibiioteques partia d'una iniciativa municipal: era l'ajuntamcnr qui scildicitava l'esiabliment d'tin conveni. Aquests
convenís solien ser a LIUCS bandes, entre l'ajuntament i la Generalitat pero,
en el cas de les comarques t^ironines, sovint bi participa\'a també la Diputaciíí de Girona. En alj,'uns cascis íins i tot podia baver-bi una c[i.iarta tiyura. la
d'alí,'una entitat tinancera, normalmenc la Caixa de Girona, t]iie solía cetlir el
local i col-labtirar amb les despeses de moblameni i LIC inaiKeniínenf.
En aquesta época s'innumiren, LIOHCS, a les nostres comarques, moltes bjbliotetjues (v. fig. I). Les bibli(itei_|ues s'obren aquí i alia, esquitxant el territori, sense obeir cap pía directriu. No bi ba cap projecte per ter troni a les necessitats reals de lectura amb una inversió lógica i racional LICIS recursos. La
creació d'aquestes bibiioteques rcspon a Linteres que manifesten els niunicipis, alguns miinicipis, per l'establimeni LI'UII conveni i a un marc normatiu
potser massa genenis (géneros en l'abast: les «Normes [ler n bibliotei_]ues piibliques»(2) recomanaven punts i.le servei estable en miinicipis de inés de
1.500 babitants; géneros en els plantejaments: les exigencies de superficie i
condicions no eren precisaiiient ainbicioscs).
D'aquí el desec¡uil¡bri territíirial que trobem a\'ui: inexistencia de biblioteca pública en municipis com Sant Feliu de Guíxols, Lloret, Torroella, Banyoles, la Bisbal o C^^assa i la realitat d\\n grapat tie petites bibiioteques en
poblacions de reduides dimensions com GarriguelUí, Besalú, Sant Gregori,
Bcgur, Bescanó, la Jonquera, Sant Joan les Fonts o tantes d'altres.
D'at,|uí situacions tan anormals com la de Salt que va acon.seguir una biblioteca infantil, la d'en Massagran, tot i teñir com tenia ja des de l'any 1954 una biblioteca pública, amb secció infantil des del 1984.1 la va haver abans que municipis com Puigcerda, Roses o Balamos es beneficiessin ilel sen ci.|uipament públic
i basic. D'aquí, també, l'anómala i lamentable situació de la ciutat de üirona.
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Puigcerdci

Riis i cure, L'ls rcsiiltiUs de l:i polírica sc^iiiJ;! íiqucsts Linys son evidcnts: les
bihlidtcqiies croades'o hcretades han funcionar aíUadament, amb mes o
mcnys turtuna. segons la valúa del personal que se'n va fer carree i ¡'interés
del SLHi ajuntament (interés que cal traduir. cvidcntmcnc, en inversió en pessetes i mi en el nombre do dcclaracions Je hona \'oiuntat).
Les Centráis de Bibliutequcs i el Servei de Biblioteques de la Gencralitat
poca cosa han pogut fer per donar consistencia de xarxa al conjunt de biblioteques. LV'scasscdat de recursos i de personal, la infícnt obra que han suposat
les constants inauguracions de noves biblioteques, l'atenció a les biblioteques
ja creades (catalogació, re\'¡sÍons. assessorament sobretot en aquells equipaments petits conLluíts per auxiliars de bililioreca) no han perinés gaires concessions. La urgencia de les tasques a cscoinetre ha impedir de realitrar projectes mes ambiciosos i també necessaris: tanmateix, ais anys 80, ja es va iniciar el cataleg col-lectiu manual en previsiií Je l'exisrencia J'un hiiur ¡-«résrec
inferbibliotecari.
Una nova llei, im nou marc

«Les bfb/fofeques
creacfes
o hereiades
han
funtionai
amb mes o menys
fortuna segons
la valúa
del personal
i rinterés
deis ajunfaments»

L'any I 9 9 i s'aprova una nova llei. Calia una nowi llei, un nou marc?
Aiiuest tema ha generat iiiolta poleuiica i no ha estat exempt Je consideracions que superen els límits d'alio que es considera estrictament proíessional o
técnic.
El tjue resulta e\ident. se situí la Jiscussió en el nivcll que se situí, és que
ha estat precisament Jurant aquests anys que el paper Je les biblioteques ha
canviat. S'han estat creant, organitzant i difonent uns servéis que, en poc mes
d'una décaila, han envellit mes que en els darrers cenr anys.
No té gaire sentit continuar obrint biblioteques (tot i el legítim afany de
socialibilit:ar l'acccs a la intormació) en tots els punts del territori. La biblioteca pública, com a univers tancat, com a mostra de tot el coneixement
huma; la biblioteca pública, boleada en el seu fons, reclosa en si mateixa,
conservadora i divulgadora deis seus documents és un concepte obsolet.
Aquesta concepció. amb alguna pin:ellada de modernitat, arranca de l'ideal
decimononic que \'a insuflar el naixement tie les (nthlic ¡ihrary ais EUA peis
volts deis anys 1890.
És sobretot el desenvolupament de les noves tecnologics de la comunicació, Taugmeiit quantitatiu i diversificat de les demandes J'informació (i el fet
que aqüestes siguin cada dia mes complexes), l'aparició de nous suports documentáis i l'explosió informativa d'aquesta darrera década el que fa que el tema
de la biblioteca pública s'hagi de re¡ilanreiar Je cap i de nou. Dilícilment
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poden csKarrapar-se diners públics per crear i m;intenir servéis que no sohimenc son infraiitilitsats sino que ofereixen, avui, mcnys informació del que
qualseviil persona pot ahastar des de casa seva, amh un PC i un modem.
Les bib!i()teqiies han de rcdefinir-se. I aqucst fet implica resrahlimcnr a la
revisió deis objeccíus a curt i llarg termini, el coneixemenr prufund del merca[ (qué se sap, avui, de les necessitats reals deis usuaris que no sigui el que es
pot intuir de les seves demandes, sovint mal formulades?; qué se sap de la majoria silenciosa, deis no-usuaris?). Aixd suposa també el canvi en els procedíments de treball i la doble exigencia d'utilit:ar adequadament uns recursos
cada vegada mes escassos (en temps de crisi, cal rendibilitzar mes que mai,
tots els mitjans i cal, a mes, entendre que aquesta mateixa crtsi converreix els
servéis públics en elemenCs encara mes vitáis i necessaris).
En paraules de Maurice B. Line, ex-director general de la Divisió de
Ciencia, Tecnología i Industria de la British Library: «Hcm d'acceptar que,
actualment, el canvi és una forma permanent de vida. Aixo també vol dir
que s'ha d'estar preparat per a continus canvis. El canvi a los biblioteques no
és fácil. Ve a ser com fer bailar els dinosaures, i (er canviar els bibliotecaris és
com fer carreres de cargols>>(3).
Es dicta, dones, el 1993, una nova llei. Es la Llei 4/93, de 18 de man; del
sistema bibliotecari de Catalunya; una llei per a un país petit i administrativament complex, immers en aquest món en continua transformado.
Un i.lels aspectes mes controvertit i mes interessants Lpaquesta nova llei

treball»

Puigcerda.
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Sant Gregorí

pc\ t]iic f;i a la Iccriira ¡lúhlica es la iminicipalització de les biblioteques,
Aí.nicsc tet no solamctir iibecix al principi de ía suhsidiarierac i al que explicila la Llci J e Bases del Regim Local sino que respon al Jictat del mé,s elemental seniii cnniú.
Perqué, de qué parlem qiian pariem de biblioteca pública?

«la
muni€¡palitza€ié

Classicaiuent se l'ba definida coni el Une Je loniiacit». informació i Ueure.
Aquesta definició conser\'a el seu sentir si dt^nem el iiiaxim abast a aquests
conceptes. Cal precisar pero que la revisió del manifcst de la Uncsco sobre bibliotcques publiques accentua les funcions intorniatives i eJucatives i no
menciona la d'oci, no pas perqué es refusi aquesr ús deis servéis biblintecaris
sini) per e\'itiir equú'ocs sobre els servéis susceptibles de ser oterts per les bibltoreques publiques.
Les biblioteques publiques están trencant la se\-a imatge estereotipada de
centres conservadors (en tots els aspectes) Jeis seus fons. Han de reílectir
l'actualitat de l'edició i no conformar-se a ser un diposit Je documents estatics. La no\'a iniatij;e tle les biblioteques com a centres multimedia per la multiplicitat deis suports que acullen (Mibres, revistes, CD, CO-Rom, vídeos) és
una imatj^e parcial de la seva realitat. La informació sobre els horaris del
transport públic, la consulta telemática d'una base Je daJes, l'autoaprenentatge d'un idioma, la preparació d'un viatge, la biblioteca de i per a Tenipresa o
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Equipamcnis públics aciuah.
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16641 84

•9aoWÍ C » « * J f A.,

i§

la col-lccció en llenjíües minnritiiries (.rinrcyriició i SIII^IMT ;I1S iiiiniijírars son
servéis tan importtints com lletíir/veiirc un contc infantil en CD-Rom, ccimpletar la bibliografia d'iina materia académica, tiillejar un diari o triar una
novel-la per al cap de setmana.
El dret a la informació és un dret reconetiut en els sistemes democrátics.
Es mes, és un deis drets cunstitutius i inherents a la dcmí)cracia.
La biblioteca pública com a espai plural en tots els sentits: lloc de comunicaciü, lloc d'intercanvi, lloc de páranla i de cultura. De l'ayora ^rcga a la
sofisticació tecnolügica, del paper imprés al llibrc clectronic, de la poesía a la
informació borsaria... la biblioteca pública és l'únic instrument que permet
fer arribar a tots, sense distincions í sense discriminacions, i.|ualsevol informació que interessi. Es, per tant, una f^arantia democrática.
Han de ser els ajuntaments, l'administració mea propera al ciurada, els
qui ban d'oferir aquest servei, els qui ban de triar el model de biblioteca pública mes adequat al scu municipi. L'elecció deis ajuntaments abasta des de
quina prioritat ha de prendre per al govern municipal aquesta biblioteca (i
quina és la seva tradúcelo pressupostaria), a quines son les missions que se lí
confien i que han de ser definides entre la corporació i la mateixa biblioteca,
escoltant sempre els usuaris reals i potenciáis. Es essencial el disseny d'un
projecte, d'una política i deis mitjans que
li han de correspondre. La biblioteca pública «ha de constituir un element essencial de les estratéf¡ies a llarg termini en
materia de cultura, d'informació, d'alfabctització i d'cducació», diu textualment el
manifest de la Unesco revisat el 1994La Generalitat, al seu torn, ha de crear
les normatives i vetUar peí seu compliment, ha de proporcionar les eines per a la
planificació i ha de donar suport al sistema de lectura pública.
Es aquest el sencit de la llei: el prota^onisme, i la responsabilitat, han de recaure
en el poder públic mes implicat en la vida
quotidiana. El ciutadá ha de poder exigir, í
modificar, Texerclci deis seus drcts a través
deis seus representants mes directes.
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El Mapa de la Lectura Pública, una eina básica

peí Milpa tic la Lcclura Púhiica

Notes

El Míipii Je Lectura rúhiica (MLP) recull les necessitats de la lectura pública i estableix el tipus de .•;cr\-ei que cnrrespon a cada població. Es un instrument
per a la planiticació: recull i a\'alua els déficits, permet de prioritzar les actuacions i dererniina la diniensió básica ile la biblioteca (metres quadrats, personal,
borari) en kinció de la tliniensiú tiel miinicipi i de la seva població de fet.
Constitiieix, dones, una eina básica per coineni^ar a rreballar. A aquest MLP,
per voluntar «.leí i;overn cátala, se li proporciona un Pía Unic d'Obres i Scr\-cis específic per tal d'aconseguir en un temiini de 12 anys un mínim equilibri temtorial
I l'existéncia i^aranrida d'almenys un f;ran eL]uipamcnr públic a cada comarca.
A la deuiarcaciii de üirona, aquesta actuació ba donat ja tres ambiciosos projectes de biblioteques comarcáis: la Bisbal, Banyoles i Olot. Sembla, ranmateix,
que Tcxecució del projecte de la primera d'aqucstcs biblioteques comarcáis no seguirá el calendari pre\'ist per prublemes pressupostaris de l'ajuntament bisbalenc.
Aquest fet obliga a una reflexió: és possible que estiguem creant la infraestructura bibliotccária que el país necessita pero que Tadministració local no
por manrenir. Aquesta qüestió no ba de 1er rebaixar els plantejaments sino
que ba d'obli^ar a cercar solucions. El tinani^ament de les admini.stracÍons locáis és avui, en molts altres sentits i camps, un i,lcls temes polítics pendents.
La legislació vigent, el Mapa de la Lectura Pública i el finaní;ament a través
d'un Pía Unic d'Obres i Servéis ens pennet de ser moderadament optimistes. I la
moderacii'i ens la tlicia la llii;ó de la propia bisroria i la preocupaciii a\'iii centrada
en la migradcsa de mires LICI sector polític en temes culturáis, en la insuficiencia
deis recursos i en l'exigéncia d'un x'alcnt reciclatge deis professionals implicats.

( i ) -ProjectL- [..-I sobre la instal-lació a
Cataluny;) cl'im sistema de BiblioEoques
PopuUirs". Buillei( lU la BibUotcca de
Catalunya, 2 (1915), p;"iB. 122-123 citat
per Teresa Rcivira, «La xarxa catalana
de BihliütL-quL-s Topulars: deis orfgens a
la desfeta del 1939-, í t m , 14 (1994),
piíg. 5-20.
(Z) Nnrmes per a bibliütequcs publiques.
(3) Maiiricc B. Liuc, «La gcstió del canvi a
les hibliotoques-, ítem. 12 (1993), pilg.
66-80.
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M. Carme Rcnt'do i Puig Os cap
Je la Central Je Biblioteques dt; Girona.

85 16651

