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Guardianes
d’un fons
de dos milions
Les comarques gironines
tenen 75 biblioteques públiques
Les biblioteques públiques gironines han canviat molt des que fa gairebé
un segle, l’any 1918, es va obrir la primera a Olot. Les 75 actuals, que
reben quasi tres milions de visites cada any i tenen un fons de gairebé
dos milions de documents, ja no són només el lloc on es guarden llibres,
significat literal de biblioteca.

>> Biblioteca municipal
de Lloret de Mar.
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>> Inauguració de la
Biblioteca Popular d’Olot,
el 28 de setembre de 1918, amb
un discurs d’Eugeni d’Ors.
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es 75 biblioteques públiques que
hi ha a les comarques gironines
reben cap a tres milions de visites
cada any. Però el més probable
és que pocs dels seus visitants
sàpiguen quina és la biblioteca més gran,
o la més petita, o quines són les novel·les
més sol·licitades, o quina és la comarca amb
més biblioteques. Les respostes a moltes

d’aquestes preguntes no solament són una
mostra del pes d’aquests equipaments culturals, sinó que ens poden proporcionar
moltes curiositats. Com que la comarca del
Ripollès és la que té més llibres per habitant.
O que la biblioteca Marià Vayreda d’Olot és
la que té més fons antic. O que la comarca de
la Selva, amb 17 biblioteques públiques, és
la que en té més, seguida del Gironès, amb
16. Però encara pot resultar més curiós que
Lloret de Mar tingui la biblioteca amb més
fons i la més gran, just al costat del carrer que
deu concentrar més bars i discoteques per
metre quadrat de tot el país.
Això sí, la de Lloret és la més gran amb
permís d’una de les incorporacions més recents al mapa bibliotecari gironí, la Carles
Rahola de Girona, que és l’única de titularitat
estatal, encara que gestionada per la Generalitat, mentre que la resta són totes municipals
tot i que compten amb l’acompanyament
del Servei de Biblioteques de la Diputació
de Girona i amb el suport del Departament
de Cultura. Qualsevol estadística es veurà
sempre afectada per les xifres de l’imponent
equipament que representa la nova bibliote-

La comarca de la Selva, amb 17
biblioteques públiques, és la que en té
més, seguida del Gironès, amb 16
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ca de Girona. Per posar un exemple, mentre
que la de Lloret de Mar té un fons de 57.551
volums, la Carles Rahola en té tres vegades
més, 179.518. Si se sumen els fons de totes
les biblioteques públiques gironines, arriben
a un total d’1.840.566 documents. Tornant a
l’origen de la paraula biblioteca i en honor
seu, cal dir que la majoria d’aquests documents són llibres, 1.520.236, més de 800.000
dels quals són en català i 650.000 en castellà.
En altres idiomes n’hi ha al voltant de 66.000.
Cal tenir en compte que les biblioteques
s’adapten no només al perfil sociològic sinó
també a l’origen geogràfic de la població del
seu entorn i a qui donen servei. I tant un com
l’altre és cada vegada més divers.
Els llibres, i més concretament les
novel·les, també són, lògicament, els documents més sol·licitats, amb més d’un
milió de préstecs l’any. La seva anàlisi
ofereix dades també interessants, com la
importància dels autors locals a cada biblioteca geogràfica de referència, on solen
estar entre els primers llocs pel que fa a
préstecs de l’apartat de narrativa. Així s’explica que entre els cinc primers llibres més
prestats a la biblioteca de Figueres hi hagi
la novel·la Un any i mig, de l’escriptora figuerenca Sílvia Soler. El mateix que passa
a Banyoles amb les novel·les Els morts no
parlen, del banyolí Miquel Aguirre, i Set
dies al llac, de Núria Martí i ambientada

a Banyoles. O a Blanes amb Dones de vidre, de la seva veïna Montserrat Medalla;
o a Ripoll amb Bíblia de pedra, de Marc
Capdevila, que converteix la portalada del
monestir en la protagonista de l’obra. I de
la mateixa manera que els autors locals tenen una gran demanda, també la continuen tenint fenòmens com el de Harry Potter
i sèries com Joc de trons i Los soprano.
Actualment hi ha més de 400.000 gironins que tenen el carnet de biblioteca.
Destaca el Gironès, on en té el 67 % de la
població. També és cert que la xifra d’usuaris actius, aquells que realment el fan servir,
és molt més baixa. Però l’estadística de les
biblioteques gironines no es pot mesurar
només pels usuaris del carnet. En ple segle
xxi i en plena societat del coneixement,
les biblioteques no són només els llibres. Ni les sèries de moda. Ni l’accés a la informació. Per als gairebé
tres milions de visitants anuals que
reben les de les comarques gironines també són espais de trobada,
d’aprenentatge, de treball, de comunicació social, d’oci i d’activitats. Les 8.400 que s’organitzen a
l’any per animar la lectura en són
una prova, com també els 133 clubs
de lectura que hi ha repartits pel territori.

>> Biblioteca pública
Iu Bohigas, de Salt.
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Per als quasi tres milions de visitants anuals que
reben, també són espais de trobada, d’aprenentatge,
de treball, de comunicació social, d’oci i d’activitats
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