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Provincial [comença el ball de 
noms] està contemplada en tots 
els plans de biblioteques de Bar-
celona des de fa dècades i sense 
ella el sistema està incomplet», 
diu Josep Vives, director general 
de Promoció Cultural i Bibliote-
ques de la Generalitat. I afegeix: 
«De la mateixa manera que 
l’Hospital de la Vall d’Hebron 
compta amb unitat de cremats, 
entre molts altres serveis que no 
tenen els hospitals més petits, la 
Provincial tindrà molta més po-
tència que la resta de biblioteques 
de Barcelona, de les quals, a més, 
podria ser el centre generador 
d’idees i activitats».  

Si la denominació utilitzada és 
Biblioteca Central Urbana, és que 
parla un representant de l’ajun-
tament. «La Central Urbana co-
ronarà, no pas tancarà, la xarxa 
de biblioteques públiques de la 

ciutat», diu Jordi Martí, regidor 
de Cultura. El regidor no aprecia 
contradicció entre l’aposta del 
consistori per la descentralització 
de la cultura i el futur colós. «Que 
defensem i executem la distribu-
ció d’espais i activitats per tota la 
ciutat no significa que estem en 
contra de grans equipaments 
amb un gran potencial –diu Mar-
tí–. Això sí, cal definir molt bé què 
ha d’oferir perquè sigui útil. El 
repte és crear un centre cultural 
que ocasionalment pugui atraure 
els habitants de tota la ciutat». 

María José Gálvez, directora 
general del Llibre i Foment de la 
Lectura, tanca l’assumpte nomi-
nal: «Serà la Biblioteca Pública de 
l’Estat de Barcelona sí o sí: ho diu 
la llei». 

LES ACTIVITATS. La comissió 
formada per Govern, Generalitat 
i ajuntament no ha dedicat fins 
ara gaire temps a pensar en els 
continguts del continent. El mal 
d’ull que des de les seves ja remo-
tes primeres formulacions ha 
perseguit el projecte ha fet que les 
autoritats s’hagin concentrat a 
garantir l’inici de les obres. Dis-
posem d’almenys cinc anys per 
concretar l’oferta. 

La guarda dels exemplars del 
dipòsit legal, l’adquisició i con-
servació de patrimoni bibliogràfic 
i la construcció d’una col·lecció 
que es proposa de 600.000 docu-
ments van aparellades a la condi-

ció de Biblioteca Pública de l’Es-
tat, però només per això no es fa 
la festa. «Nosaltres visualitzem 
un centre de reflexió cultural en-
torn del llibre, amb un programa 
dens d’exposicions, debats, con-
ferències... », aporta Martí.  

«Tindrà un auditori amb 300 
butaques i un altre amb 120. I 
Barcelona té el magnetisme per 
atraure qualsevol autor del món», 
diu, embalant-se, Vives.  

«La biblioteca compta amb es-
pais polivalents els usos dels 
quals aniran definint els usuaris 
–assenyala Gálvez–. Un equipa-
ment d’aquestes característiques 
ha d’anar més enllà de fomentar 
la lectura per oferir un nou para-
digma. En aquest sentit, pot aco-
llir des de presentacions teatrals 
fins a concerts. I en el programa 
de necessitats hem parlat d’una 
comicoteca i de tenir molt en 

compte petits i joves. Les interac-
cions amb la tecnologia i la cièn-
cia s’estan revelant atractives per 
a aquests públics». 

L’ESPECIALITAT. Si bé genera-
lista per definició, no estaria de 
més que la Biblioteca Pública de 
l’Estat/Provincial/Central tin-
gués una especialitat que la dife-
renciés. O algunes. En una coinci-
deixen les tres administracions. 
«Barcelona ha sigut i és una capi-
tal mundial de l’edició i això cal 
aprofitar-ho», diu Martí, i hi es-
tan d’acord Vives i Gálvez. Les 
possibilitats al voltant d’aquesta 
capitalitat són infinites i explo-
rar-les és «natural», en paraules 
de Gálvez. Vives també fa lliscar la 
força tecnològica de la ciutat com 
a territori atractiu, així com el 
veïnatge amb l’estació de França 
i la proximitat del Parlament. 

LA GESTIÓ. La gestió de la biblio-
teca serà «legalment i estatutàri-
ament» competència de la Gene-
ralitat, remarca Vives. No obstant, 
Martí reclama la màxima integra-
ció dins del sistema barceloní ges-
tionat pel consistori i la Diputació 
de Barcelona. «Altrament, no tin-
drà sentit», diu. «Quan l’elefant 
s’ajunti al sistema cultural exis-
tent, seran necessaris canvis i 
correccions –avança Vives–. Pe-
rò el nostre compromís amb el 
Consorci de Biblioteques de Bar-
celona és total». n

«La Biblioteca 
Provincial tindrà 
molta més potència 
que la resta de 
biblioteques de  
la ciutat»  

JOSEP VIVES 
DIRECTOR GENERAL DE 
PROMOCIÓ CULTURAL I 
BIBLIOTEQUES 

«Visualitzem un 
centre de reflexió 
cultural al voltant 
del llibre, amb un 
programa dens 
d’activitats»  

JORDI MARTÍ 
REGIDOR DE CULTURA DE 
L’AJUNTAMENT BARCELONA

«Espero que no  
hi hagi problemes 
de gestió» 

MARÍA JOSÉ GÁLVEZ 
DIRECTORA GEN. DEL LLIBRE  
I FOMENT DE LA LECTURA 

Contrasta el sentit de l’espectacle 
que els càrrecs polítics dispensen 
entorn de la futura biblioteca 
amb la visió hardcore i alhora hu-
manista que els bibliotecaris te-
nen del tinglado. 

«Sembla que el món de la col-
lecció ha passat a ser subaltern, 
quan és l’element primordial a 
qualsevol biblioteca –diu Fran-
cesc Xavier González, president 
del Col·legi de Bibliotecaris-Do-
cumentalistes de Catalunya–. És 
clar que estem a favor d’una gran 
pedra a l’anell, però sense perdre 
de vista allò fonamental». 

«Una biblioteca pública exis-
teix per animar a la lectura, per-
metre l’autoaprenentatge al llarg 
de la vida, alfabetitzar en l’àmbit 
digital, garantir drets culturals i 
informatius, integrar minories, 
esmorteir tota mena de desigual-
tats...», enumera Carme Galve, 
vicepresidenta del Col·legi. Dit 
això, la també directora de la Bi-
blioteca Jaume Fuster afegeix: 
«L’actual xarxa barcelonina ne-
cessita un far que alhora l’allibe-
ri d’acollir activitats de, per 
exemple, BCNegra o Barcelona 
Poesia, festivals que es veurien 
potenciats a la futura bibliote-
ca». Simplement: la Jaume Fus-
ter no dona l’abast i es queda 
petita. 

L’essència 

González va un pas més enllà  
en la defensa de l’essència: «Les 
activitats extrabibliotecàries són 
l’anècdota. Aquestes visions 
funcionen de cara a la galeria, 
però per als professionals són 
annexos».  

Respecte de la necessitat que 
el tità en marxa (lenta) tingui al-
guna especialització, Galve dona 
fe que a la Jaume Fuster funciona 
l’èmfasi en viatges, el Japó, au-
toaprenentatge i idiomes. «Certa 
especialització val la pena i fa que 
els públics circulin», indica. «¿Per 
què no –postula– incidir en la ri-
quesa de les llengües, quan n’hi 
ha tantes a Barcelona?». 

González, per contra i és clar, 
advoca per l’ortodòxia. «Ara se sa-
crifica tenir un bon fons enciclo-
pèdic per tenir petites perles te-
màtiques –sembla lamentar–. En 
tot cas, crec que la decisió d’apos-
tar per Barcelona com a ciutat 
editorial i literària ja està presa». 

Queda finalment el gens 
menyspreable factor gestió, 
«stricto sensu», com posa per da-
vant González, competència de 
la Generalitat. Tres frases seves. 
Primera: «No és una biblioteca 
més». Segona: «Unes ciutats mi-
ren més al seu entorn i d’altres 
menys». I tercera: «Hi pot haver 
friccions». n

Els bibliotecaris 
rebutgen el sentit 
del xou polític

Els professionals reclamen que l’accent recaigui  
en la col·lecció i les funcions socials d’una biblioteca, 
més que en les activitats per atraure públic.

R. V.  
Barcelona

«L’actual xarxa 
necessita  
un far que 
l’alliberi d’acollir 
certes activitats»  
CARME GALVE 
VICEPRESIDENTA DEL 
COL·LEGI DE BIBLIOTECARIS

«Ara se sacrifica 
tenir un bon  
fons per tenir 
petites perles 
temàtiques» 

F. XAVIER GONZÁLEZ 

PRESIDENT DEL COL·LEGI  
DE BIBLIOTECARIS
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