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En plantejar-nos aquest anuari hem volgut reu-
nir en una única publicació l’estat de la qüestió 
i el balanç d’actuacions dutes a terme durant els 

anys 2008 i 2009 dels diversos àmbits de l’Observatori 
de Biblioteques, Llibres i Lectura de la Universitat 
de Barcelona. Aquest Observatori es va crear, oficial-
ment, el 14 de juliol de 2008, i està adscrit a a la Facul-
tat de Biblioteconomia i Documentació. Formen part 
de l’Observatori professors i professores  de diversos 
departaments i especialitats, tant de la nostra Univer-
sitat com d’altres, i també d’institucions i organismes 
relacionats amb aquests àmbits. 

En el seu conjunt, els articles dibuixen la vitalitat ex-
cepcional en aquest bienni d’un sector cultural –el 
de les biblioteques, el llibre i la lectura– que ha vis-
cut un període de relativa bonança, 
impulsat per unes polítiques que 
l’han afavorit. En efecte, en el bien-
ni analitzat han confluït nombroses 
iniciatives de caràcter institucional 
i, molt especialment, s’ha desplegat 
una tasca legislativa que ha reforçat 
aquest àmbit cultural. En primer 
lloc, i d’entre la legislació d’àmbit 
estatal, cal citar la Ley de la lectura, 
del libro y de las bibliotecas de 2007, 
que es desenvolupa durant el 2008 
i que defineix, entre altres aspectes, 
les biblioteques públiques, el sistema bibliotecari es-
panyol i el marc de cooperació a través de la creació 
del Consell de Cooperació Bibliotecària i planteja, im-
plícitament, el polèmic cànon de préstec que ha ge-
nerat reaccions adverses entre els professionals de les 
biblioteques, i en alguns autors. També cal esmentar 
l’aprovació, el 2009, de la Llei d’educació de Catalunya, 
que regula l’existència de les biblioteques escolars i 
les seves funcions. A aquestes accions, cal sumar-hi 
l’expansió viscuda per la biblioteca pública, sobretot, 
però no només, a Barcelona ciutat, la promoció insti-
tucional de la biblioteca escolar, les polítiques de pro-
moció de la recerca, el repte de la renovació del catàleg 
de titulacions universitàries i l’establiment de políti-

ques culturals per a la promoció de la lectura, com ara 
la institucionalització del Pla de Foment de la Lectura 
2008-2011, impulsat per la Generalitat de Catalunya. 
Totes aquestes inversions han tingut una rendibilitat 
altíssima –com posen de relleu les dades– i aquest era 
un resultat positiu del qual volíem deixar constàn-
cia amb la publicació d’aquest Anuari. D’altra banda 
aquest balanç ens permetrà disposar d’un punt de 
partida per a la valoració de les actuacions futures 
que, inevitablement, no comptaran amb un marc tan 
favorable.

Cada capítol ha estat redactat, individualment o en 
equip, pels membres de l’Observatori, en funció de la 
seva especialitat. És per aquest fet que, tot i que s’ha 
buscat en tot moment una visió comprensiva i comple-

mentària dels diversos sectors que 
configuren l’àmbit de l’Observatori, 
el resultat final es decanta inevita-
blement cap als subsectors de la 
lectura pública i del llibre infantil 
i juvenil, sense oblidar, però, altres 
aspectes. 

En un primer apartat, a mode in-
troductori, Jesús Gascón i Pedro 
Rueda analitzen els estudis i les 
accions que tracten els llibres, les 
biblioteques i la lectura des d’una 

perspectiva històrica i, a partir d’un exhaustiu re-
cull bibliogràfic, presenten i valoren les tendències 
historiogràfiques en l’àmbit. La varietat i la qualitat 
de les publicacions, així com els nombrosos cicles de 
conferències, actes i exposicions que els autors resse-
nyen, ens mostren l’extraordinari moment que viu la 
història del llibre, de les biblioteques i de la lectura, en 
una progressió iniciada fa uns quants anys.

El llibre infantil ha estat objecte de diversos articles 
que aborden el tema des de punts de vista comple-
mentaris. Així, Teresa Colomer el presenta com a un 
producte cultural que en els darrers anys ha accedit 
a la categoria indiscutible d’objecte d’estudi i posa de 
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relleu les recerques que s’hi han referit des de la pers-
pectiva de les diverses disciplines que hi conflueixen. 
També relaciona les diverses iniciatives que tenen 
com a objectiu l’anàlisi i la difusió del llibre infantil, 
tant des del vessant acadèmica com institucional. En 
la mateixa línia, Teresa Duran aborda l’especificat de 
l’àlbum il·lustrat com a producte total i en valora el 
reconeixement social i la seva visibilitat creixent, si-
gui en l’àmbit de la crítica o l’estudi, sigui en els es-
pais virtuals. L’autora fa una selecció de les obres més 
representatives del bienni i analitza les actuacions 
institucionals per a la promoció de l’àlbum, tot detec-
tant, però encara, certes limitacions. Per tancar aquest 
primer bloc, Jordi Llobet analitza l’edició del llibre de 
coneixements per a infants i joves, una variant sovint 
poc tractada, i ho fa des d’una doble perspectiva: la 
de la producció editorial catalana 
d’aquest tipus d’obra, on en desta-
ca les principals aportacions, i la de 
la seva presència en les col·leccions 
de les biblioteques públiques cata-
lanes.

L’estat de la qüestió relatiu a les 
biblioteques es circumscriu, com ja 
hem apuntat, als àmbits de les bi-
blioteques públiques i escolars. En 
el capítol dedicat a les biblioteques 
públiques Eulàlia Espinàs i Maite 
Comalat exposen l’estat de la qüestió de les bibliote-
ques públiques a Catalunya i, en especial, sobre la ma-
nera com s’adapten a les necessitats d’un públic cada 
dia més nombrós i canviant. Per la seva banda Mònica 
Baró, Àlex Cosials i Pau Raga dediquen el seu article 
a l’evolució de les biblioteques escolars impulsada, en 
els dos anys que analitza l’Anuari, per l’estabilització 
del programa Puntedu, però també per una activitat 
intensa per part de les associacions i grups que treba-
llen per la seva promoció i que s’han desenvolupat en 
tot el territori català. 

El tercer àmbit de l’Observatori, el de la lectura, és 
abordat des d’una perspectiva social i, en especial, 

de les accions per a la seva promoció. Així, Carme 
Mayol i Eugènia Salvador analitzen les necessitats es-
pecífiques de lectura dels col·lectius nouvinguts, les 
persones amb discapacitats, les persones analfabetes 
funcionals i les persones grans, tot exposant de quina 
manera hi pot incidir l’anomenada Lectura Fàcil, que 
de fa uns anys s’ha implantat a Catalunya, a partir de 
la creació de materials específics per a posar la lectu-
ra a l’abast de tots els ciutadans. Teresa Mañà, Lluís 
Agustí, Maite Barrios, Núria Ventura i Anna Villarro-
ya tanquen l’anuari amb un capítol dedicat a la pro-
moció de la lectura en què s’analitzen les actuacions 
més destacades del bienni 2008-2009, bé sigui a partir 
de plans institucionals de caire autonòmic o munici-
pal, bé de les accions dutes a terme per les bibliote-
ques, públiques o escolars. 

Els capítols de l’anuari segueixen 
una estructura similar, que s’ha 
mirat d’adaptar a les especificitats 
de cadascun dels sectors estudiats. 
A una introducció en què es si-
tua l’àmbit estudiat, segueixen els 
apartats on es revisen les principals 
aportacions pel que fa a la recerca i 
la formació, i s’esmenten els projec-
tes que s’han dut a terme, les tesis 
doctorals llegides o les iniciatives 
relatives a la difusió de la recer-

ca, com congressos i reunions científiques relatives a 
l’àmbit, així com les publicacions específiques. També 
es fa balanç de les principals actuacions relatives a ca-
dascun dels àmbits, d’iniciativa institucional, acadè-
mica o professional, i s’aborda també la seva visibilitat 
social a partir de l’anàlisi de les accions de difusió i 
transferència, com conferències, presentacions i expo-
sicions. 

Amb aquest anuari, la nostra intenció ha estat sem-
pre la d’adoptar una perspectiva d’anàlisi rigorosa i 
d’aportar una valoració de la realitat i de detecció de 
tendències dels diversos àmbits estudiats. Esperem 
haver-ho aconseguit.
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HISTÒRIA DEL LLIBRE, 
LES BIBLIOTEQUES I LA LECTURA

RESUM

L’article descriu les principals aportacions i activitats desenvolu-
pades entorn de la història del llibre, les biblioteques i la lectura 
al nostre país en els anys 2008 i 2009. Una exhaustiva revisió bi-
bliogràfica analitza les obres que han aparegut en cadascun dels 
àmbits estudiat. En altres apartats, s’identifiquen les principals 
línies de recerca i les diverses accions destinades a la difusió. La 
quantitat, qualitat i varietat de les aportacions són un indicador 
de l’interès que els temes estudiats susciten entre la comunitat 
científica i bibliotecària, i posen de relleu l’amplitud cronològica 
i la multiplicitat de mirades amb què s’aborden els estudis i els 
projectes.

Jesús Gascón
gascon@ub.edu

Universitat de Barcelona

Pedro Rueda Ramírez
pedrorueda@ub.edu

Universitat de Barcelona

Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 
2008-2009, p. 4-16

© 2010  Universitat de Barcelona, Facultat de Biblioteconomia i Documentació

4

Els enllaços d’aquest article han estat revisats el dia 02/08/2010.



1  PUBLICACIONS

1.1 HISTÒRIA DEL LLIBRE

La dispersió de les publicacions d’història del llibre i les 
biblioteques, deguda en part a l’escassetat d’editorials 
i revistes pròpies, fa difícil fer un balanç dels treballs 
realitzats. A més, és notable la diversitat d’enfocaments 
i disciplines que tracten allò relacionat amb la història 
del llibre, amb treballs plantejats en els àmbits de les 
humanitats o les ciències socials, com l’estudi  de la 
impremta i el llibre religiós de Betrán Moya i Blanco 
Fernández (2008); però també amb estudis específics 
en història de la ciència i la tècnica. 

La història de la impremta compta amb diverses con-
tribucions. Entre els estudis tipobibliogràfics, Manuel 
Llanas (2008) traça una breu però aclaridora història 
de la impremta i editorial de l’abadia de Montserrat, 
des de la seva fundació el 1499 fins al seu cinquè cen-
tenari, el 1999. Clive Griffin (2009) realitza una anàlisi 
dels tallers del segle XVI, reconstruint a partir de la 
documentació inquisitorial la vida quotidiana d’alguns 
oficials d’impremta que van treballar a Barcelona. Jo-
sep M. Riera Gassiot (2009) fa una història i anàlisi de 
l’ofici d’impressor (presentant els diversos oficis del 
ram: caixista, minervista, linotipista, etc.) al llarg de la 
història i, paral·lelament, un recorregut per la història 
de la Impremta Pal·las Arts Gràfiques (1932-1982). Rosa 
M. Gregori (Muses 2009) exposa la trajectòria de la im-
premta valenciana de Mei sota la direcció de Jerònima 
Galés i, en la mateixa línia, Maillard i Griffin (Muses 
2009) tracten la impremta de Brígida Maldonado, a 
Sevilla, Antonio Arroyo (Muses 2009) ho fa de les im-
pressores del Madrid del segle XVII, i Marina Garone 
de les impressores iberoamericanes de l’etapa colonial.
 
Altres treballs parteixen de cerques en els cada cop 
més complets catàlegs col·lectius de patrimoni, que 
permeten rastrejar amb una certa facilitat la producció 
i seguir la pista dels peus d’impremta per reconstruir 
l’evolució dels negocis, tal com fa palès el treball de José 
Calvo González (Muses 2009) sobre els impresos jurídics 
“menors” publicats durant tres segles a tallers regentats 
per vídues d’impressors barcelonins. L’interès per la 
presència de les dones als tallers tipogràfics ha donat 
com a resultat altres treballs, publicats en el catàleg rao-

nat de l’exposició Muses de la impremta, com el general 
sobre el paper de les dones en les empreses familiars 
d’impremta, d’Albert Corbeto (Muses 2009), el d’Aitor 
Quiney (Muses 2009) centrat en les impressores catala-
nes del XVIII propietàries de tallers que figuren a peus 
d’impremta de nombrosos exemplars de la Biblioteca 
de Catalunya, o el de Montserrat Comas Güell (Muses 
2009), que rastreja les vídues impressores durant el se-
gle XIX a Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Reus, Girona, 
Vic, Tarragona i Lleida. Anteriorment, al XIII Coloquio 

Internacional de la Asociación Española de Investigación 
de Historia de las Mujeres, que va tenir lloc a Barce-
lona, del 19 al 21 d’octubre de 2006, una ponència de 
Solà Parera (2009) va ocupar-se d’aquest assumpte des 
d’una perspectiva de gènere que estudiava també les 
llibreteres, estamperes, impressores i editores. M. José 
Azevedo Santos (Jornades 2009), al seu torn, s’ocupa del 
llibre i la lectura entre les dones del Portugal medieval.

La tipografia compta amb alguns estudis que ofereixen 
una panoràmica revisada, com el treball d’Albert Corbeto 
(2009) sobre la foneria de tipus d’impremta del convent 
de Sant Josep de Barcelona o els publicats al lloc web 
Unos tipos duros (<http://www.unostiposduros.com>) 
sobre tipògrafs. Josep M. Pujol (Exaltació 2008) estudia 
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les foneries barcelonines del segle XIX, tot partint de 
la del convent carmelità de Sant Josep, fins arribar a 
l’establiment de Neufville, que esdevindrà la indústria 
més important en el camp. El centenari del dissenyador 
gràfic Enric Crous-Vidal, nascut el 1908, exiliat a França 
i creador, als anys quaranta i cinquanta, de tipografies 
com les Parade, Catalanes, Paris, Ilerda, Île de France, 
Structura, Flash, ha originat alguns treballs al voltant 
seu, com el volum publicat arran de l’exposició Crous 
Vidal i la grafia llatina, amb textos de Raquel Pelta, Andreu 
Balius, Sebastian Morlighem i altres autors. El llibre, 
esplèndidament editat, va molt més enllà que un mer 
catàleg de l’obra exposada, i no només tracta la figura 
de Crous-Vidal, sinó que també aborda el context de les 
arts gràfiques a la postguerra europea i, molt especial-
ment, el moviment de la Grafia Llatina, que oposava el 
“traç llatí” al “germànic” llavors en boga, que tingué tal 
influència, sobretot, a la França dels anys cinquanta del 
segle passat, que acabaria amb l’aparició i predomini 
de tipus d’escola germànica com Helvètica o Univers. 
Amb motiu de la mateixa efemèride, el diari Segre va 
distribuir un CD-ROM amb la tipografia Ilerda, crea-
da per Crous-Vidal el 1945, juntament amb un vídeo 
documental sobre l’autor. A més, també s’ha publicat 
una biografia del tipògraf escrita per Esther Solé (2008).

Els treballs sobre gravat, tot i respondre a diversos 
interessos, se centren majoritàriament en l’àrea de les 
belles arts i la història de l’art. De l’estudi de la icono-
grafia s’ocupa Concepción Alarcón Gutiérrez (2008) a 

la seva anàlisi de la llegenda de Montserrat. També cal 
destacar la publicació d’un parell d’articles en un volum 
sobre el llibre al Noucents (Exaltació 2008) que tracten 
el llibre il·lustrat del segle XIX, producte representatiu 
de l’època, en què la il·lustració és predominant i té un 
paper ja no només informatiu, sinó purament estètic, 
com el de Pilar Vélez sobre la litografia al segle XIX 
(Exaltació 2008) i el d’Eliseu Trenc sobre el llibre il·lustrat 
de l’últim terç del segle XIX (Exaltació 2008). Al mateix 
recull, Aitor Quiney fa una història de l’evolució de 
l’enquadernació durant el XIX, destacant-ne l’aparició 
de les enquadernacions industrials, de gran qualitat i 
riquesa durant els últims decennis del segle. En el seu 
llibre Revistas ilustradas en España, Juan Miguel Sánchez 
Vigil (2008) segueix la pista a les revistes il·lustrades 
catalanes, oferint una panoràmica des de La Barretina 
(1868) a El siglo (1883) i altres més especialitzades com 
El mundo científico (1899), i reconstruint l’evolució de les 
tècniques gràfiques en la premsa.

D’altra banda, el llibre editat arran de l’exposició de-
dicada a Joan Amades en el seu cinquantenari (Tresors 
2009) presenta diversos articles de Francesc Fontbona, 
Lluís-Carles Busquets, Immaculada Socias, Jan Grau, 
Francesc d’A. López, Jaume Pujagut, Josep Crivi-
llé, Glòria Ballús, Ramon Vilar, Josep Mañà i Antoni 
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Anguela sobre la literatura i imatgeria popular publicada 
en impresos menors: goigs, romanços, auques, ventalls, 
estampes, sainets, cobertes, papers de rengle, cançons 
i ombres xineses dels segles XVII al XX, sobretot en la 
seva relació amb la imatge gràfica; com és lògic, les 
il·lustracions són abundants.

L’estudi dels editors ha donat algunes publicacions que 
en reconstrueixen les trajectòries. L’editor barceloní 
Antoni Brusi i Mirabent (1775-1821) compta amb una 
anàlisi detallada realitzada per Montserrat Comas Güell 
(2008). L’empresa de Luis Tasso és estudiada per Romà 
Arranz (Exaltació 2008) i Philippe Castellano repassa els 
orígens dels grans editors barcelonins del final del segle 
XIX, que també ho seran durant la primera meitat del 
segle següent: Espasa, Salvat i Montaner i Simon (Exal-
tació 2008). Pilar Vélez analitza l’aparició de diferents 
professions i associacions professionals relacionades 
amb el món editorial i la producció de llibres durant el 
segle XIX (Exaltació 2008).

Agustí Nieto-Galán (Exaltació 2008) tracta transversal-
ment un tipus de llibre aparegut durant el segle XIX, 
el de divulgació científica, i n’analitza els autors i les 
editorials, així com el públic lector.

1.2 HISTÒRIA DE LA LECTURA

La còpia de textos epigràfics i la seva transmissió a través 
dels manuscrits renaixentistes ha constituït una origi-
nal investigació d’Alejandra Guzmán Almagro (2008), 
mostrant la riquesa de les anàlisis que poden oferir un 
enfocament cultural i de recuperació del patrimoni bi-
bliogràfic català poc conegut. És una línia d’investigació 
que ofereix un bon exemple del necessari creuament de 
territoris per a assolir una visió global de l’ús i circulació 
del manuscrit, segons la qual la impremta no sols no va 
acabar amb la còpia, sinó que va generar una dinàmica 
de creació de manuscrits a la mida dels interessos dels 
lectors i un ús diferent dels textos. 

Sobre llibre i lectura tracten les comunicacions presen-
tades a les Jornades Internacionals sobre Història del 
Llibre i de la Lectura de 2006 a Sant Cugat del Vallès 
recopilades a El llibre i la lectura: de l’antiguitat a l’època 
moderna (Jornades 2008). En aquesta obra Guiglielmo Ca-
vallo parla del món grec i romà, Jean Vezin de l’occident 

altomedieval, Albert Derolez del llibre a la baixa edat 
mitjana i Frédéric Barbier del moment d’aparició del 
llibre imprès. 

Ja en l’àmbit específic de la lectura, Carlos Alberto Gon-
zález Sánchez (2008) estudia l’impacte en la població 
d’algunes publicacions en l’Espanya del Segle d’Or: la 
literatura ascètico-espiritual i la narrativa d’aventures, 
particularment la novel·la de cavalleries. L’autor parteix 
de la tesi que aquestes obres, especialment les religioses, 
tenien l’objectiu d’adoctrinar els lectors i comunicar el 
credo oficial cívic i religiós per tal d’uniformitzar les 
idees i aconseguir un control més fàcil de la societat. 
M. Lluïsa Fernández (2009) fa un estudi estadístic de 
l’alfabetització i l’ensenyament primari a la Terrassa de 
1750-1790, a partir de documents civils de l’Arxiu His-
tòric Comarcal (testaments, capítols matrimonials, etc.), 
tot utilitzant la capacitat de signar-los com a indicador 
d’un cert grau de domini de la lectoescriptura.

Montserrat Comas Güell (Exaltació 2008) ofereix una 
perspectiva social de la significació de la lectura al llarg 
del segle XIX i del canvi d’hàbits lectors que s’hi produí, 
en part provocat per factors econòmics i ideològics, com 
l’abaratiment dels productes impresos i l’interès dels 
lectors per conèixer les noves idees socials i polítiques. 
D’altra banda, Francesc Puig Rovira parteix dels nous 
públics lectors del segle XIX per arribar al fenomen 
de la bibliofília i analitza manifestacions particulars 
com l’ex-librisme, molt esteses al final del vuitcents 
(Exaltació 2008). 

Els estudis d’història dels textos educatius i de l’apre-
nentatge de la lectoescriptura han generat treballs in-
teressants, com el d’Agustí Boadas Llavat (2009) sobre 
els textos escolàstics usats als centres acadèmics a partir 
de les discontinuïtats de la publicació d’obres de Duns 
Escot a Catalunya entre el segle XV i el primer terç del 
segle XVIII, impulsada per la impremta de la Universitat 
de Cervera. En aquesta línia, Nora Muro (2009) analitza 
els manuals utilitzats a Barcelona per l’Escola Moderna, 
i Joan Florensa Parés (2009) revisa, específicament, els 
textos promoguts per l’Escola Pia de Catalunya.
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1.3 HISTÒRIA DE LES BIBLIOTEQUES

En aquests darrers anys, els treballs que analitzen la 
història de les biblioteques a Catalunya han estat nom-
brosos i variats. Les primeres biblioteques populars i 
la xarxa de la Mancomunitat continuen interessant els 
investigadors i una bona part dels treballs i tesis se 
centren en l’anàlisi de la documentació generada per la 
xarxa bibliotecària en els seus orígens o durant la Guerra 
Civil, o en els canvis de política de desenvolupament de 
la col·lecció. En primer lloc, cal esmentar l’aportació, ja 
esmentada en un altre apartat, de F. Puig Rovira (Exaltació 
2008) que identifica els centres que facilitaven l’accés a 
les últimes publicacions, com els gabinets de lectura 
de premsa, i les primeres biblioteques a Catalunya: 
públiques, d’ateneus, etc. 

Reis Fontanals (2009), en el seu article originat a partir 
d’una ponència al Seminari “Catalunya fa 100 anys: 
les biblioteques en la construcció d’un país”, tracta del 
procés de creació de la Biblioteca de Catalunya i els 
seus primers anys fins al canvi de direcció arran de la 
dictadura de Primo de Rivera. Nascuda com a resposta a 
la voluntat dels intel·lectuals catalans de disposar d’una 
biblioteca de recerca i de salvaguarda del patrimoni, va 
esdevenir un dels símbols d’un moment de recuperació 
cultural i lingüística de Catalunya.
 
Per la seva banda, Montserrat Comas Güell (2008) 
proposa una anàlisi sociològica de la lectura pública 
utilitzant els diaris de la biblioteca redactats per les 
bibliotecàries del Vendrell, Sitges i Vilafranca, que li 
permeten de reconstruir, com una mena de “llibre de 
memòries col·lectiu” els esdeveniments de 1936-1939 
al Penedès. L’autora reconstrueix els hàbits lectors a 
través de notícies recollides de manera continuada per 
les bibliotecàries i ofereix una panoràmica de les acti-
vitats quotidianes de caràcter professional d’aquestes 
bibliotecàries. Miquel Joseph i Mayol (2008), en el seu 
llibre de memòries, narra els últims serveis del bibliobús 
del Servei de Biblioteques del Front, finalment destinat 
a portar a l’exili un grup d’escriptors; tot i que la peri-
pècia del llibre és al voltant d’aquests autors i les seves 
vivències, il·lustra la fi d’un servei bibliotecari modèlic 
i d’una idea de gestió cultural.

Algunes conferències i homenatges han donat lloc a 
la publicació de fullets amb informació biogràfica de 
bibliotecàries. Comas Güell (2008) s’ha ocupat de la 
directora de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, Teresa 
Basora, des de la seva arribada a Vilanova i la Geltrú el 
1949 fins a la jubilació el 1988, reconstruint les etapes 

de formació de la col·lecció 
museogràfica i bibliogràfica 
durant el franquisme i el seu 
paper a l’Institut d’Estudis 
Penedesencs. La mateixa 
autora ha intervingut en el 
treball que, sobre els orígens 
de la biblioteca i el seu pri-
mer projecte s’ha publicat al 

catàleg de l’exposició “Surge et ambula”: exposició sobre 
els 125 anys de la Biblioteca Víctor Balaguer de Vilanova i 
la Geltrú (2009). Maria Martí Baiget (2008) ha establert 
la biografia de la bibliotecària Mercè Macip, mentre 
que en un breu fullet elaborat per la pròpia biblioteca, 
s’explica la història de la Biblioteca Sant Antoni Maria 
Claret de Sallent de Bages (2008).

1.4 PATRIMONI BIBLIOGRÀFIC I DOCUMENTAL

D’una manera més general, comença a haver-hi alguns 
treballs dedicats al concepte de patrimoni bibliogràfic i 
documental com a realitat i objecte d’atenció de la gestió 
cultural. En aquest sentit, destaca el número monogràfic 
de la revista Ítem (2009) dedicat al patrimoni cultural, 
amb contribucions sobre l’estat dels fons patrimonials de 
diversos centres. Així, Isabel Juncosa analitza la Biblioteca 
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats; Carme Montaner, la 
Cartoteca de Catalunya; Anna Valls, el Centre de Do-
cumentació i Museu de les Arts Escèniques; Assumpta 
Rodon, l’Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona i 
Isabel de Colmenares, la Biblioteca Pública Episcopal 
de Barcelona. El número es tanca amb sengles articles 
sobre accions de conservació a les biblioteques de la 
Universidade de Lisboa, signat per Margarida Pino, i a 
la Universitat de Barcelona, per Domènec Palau.
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2  RECERCA

2.1 GRUPS DE RECERCA I PROJECTES

Les universitats catalanes han consolidat el reconei-
xement de diversos grups de recerca en l’àmbit de la 
història cultural (Universitat Autònoma de Barcelona), la 
història del llibre (Universitat de Barcelona) o la història 
de l’edició (Universitat de Vic), a més d’aconseguir alguns 
projectes competitius I+D+i del Ministerio de Ciencia 
e Innovación que inclouen aspectes relacionats amb la 
història del llibre i les biblioteques. 

A la UAB destaca el Grup de Recerca d’Estudis d’Història 
Cultural (GREHC), des de 2009 grup de recerca consoli-
dat de la Generalitat de Catalunya, dirigit pel professor 
José Luis Betrán al si del Departament d’Història Mo-
derna i Contemporània de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (2009-2013). El mateix investigador dirigí el 
projecte I+D+i Cultura y Sociedad en la Ciudad Hispánica 
del Siglo de Oro: Discursos y Prácticas, del Ministerio de 
Educación y Cultura (2006-2008) en el qual s’analitzaren 
les impremtes i el món editorial català, les lectures, el 
paper censor de la Inquisició, etc.

A la Universitat de Barcelona, el Grup d’Estudi d’Història 
de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI), dirigit per 
Jordi Casassas, catedràtic del Departament d’Història 
Contemporània de la Universitat de Barcelona, treballa 
també la història cultural, potser més centrada en el debat 
ideològic i en la contemporaneïtat.  El grup Cursusduc-
tus: la Lletra, Docència i Investigació, del Departament 
de Disseny i Imatge, treballa sobre la tipografia, amb 
dos projectes de recerca sobre el Fons Bauer, col·lecció 
de matrius, punxons i material tipogràfic cedit per la 
foneria Bauer-Neufville a la UB. Entre d’altres activi-
tats, ha promogut un màster oficial sobre tipografia, 
Tipografia: Disciplinas y Usos, per al bienni 2009-2010.

Altres grups investiguen específicament la història 
del llibre i la lectura. Dedicat exclusivament a l’àmbit 
pot citar-se el projecte I+D+i Censo de los Catálogos 
Españoles de Venta de Libros (de los orígenes a 1840), 
del Ministerio de Educación, Subdirección General de 
Proyectos de Investigacion, dirigit per Pedro Rueda a la 
Facultat de Biblioteconomia i Documentació (2009-2012). 

El projecte s’ocuparà de la identificació i localització 
dels catàlegs de venda de llibres publicats a Espanya. 

També a la UB ha començat el projecte Base de Dades 
de Fonts Documentals i Bibliogràfiques per a l’Estudi 
del Llibre i les Biblioteques a Catalunya, concedit pel 
Vicerectorat de Política Científica de la Universitat de 
Barcelona a la convocatòria d’ajuts per a la realització de 
projectes de recerca precompetitius en Ciències Socials i 
Humanitats en 2009. El projecte té com a  objectiu crear 
una base de dades que recopili els recursos bibliogrà-
fics referents a la història del llibre i les biblioteques a 
Catalunya, des de l’edat mitjana a l’actualitat. 

A la Universitat de Vic destaca el grup Editorials, Tra-
duccions i Traductors a la Catalunya Contemporània 
dirigit per Manuel Llanas (2005), i el grup de recerca 
Textos Literaris Contemporanis: Estudi, Edició i Tra-
ducció, coordinat per Ramon Pinyol, i que compta amb 
una línia de treball anomenada Editorials, Traducció i 
Recepció a Catalunya.

El Grup de Treball de Reserva i Llibre Antic del COBDC 
reuneix 18 professionals especialitzats en llibre antic i 
documentació de reserva que treballen a 9 institucions 
diferents. El grup té quatre línies de treball: 

1. Establir contacte personal i canals de comunicació 
estables entre els diversos professionals que treballen 
amb els fons de reserva impresa. 
2. Intercanviar informació sobre les tasques que els són 
pròpies, especialment la catalogació, per tendir, en la 
mesura del possible, a la unificació de criteris dins el 
marc del sistema bibliotecari català. 
3. Treballar per promoure activitats de formació, difu-
sió, col·laboració i sensibilització dins d’aquest camp. 
4. Treballar per a la sensibilització i conscienciació 
de les institucions envers la preservació i difusió del 
patrimoni bibliogràfic que custodien.

El Grupo de Trabajo de Patrimonio Bibliográfico de RE-
BIUN ha desenvolupat una interessant tasca de difusió 
i promoció de les col·leccions de les institucions que en 
formen part. La publicació de la Guía de manuscritos en las 
bibliotecas universitarias españolas (Cuenca: Universidad de 
Castilla-La Mancha, 2008) fa una panoràmica breu però 
aclaridora dels fons conservats a les universitats catalanes. 

Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 
2008-2009, p. 4-16

© 2010  Universitat de Barcelona, Facultat de Biblioteconomia i Documentació

9

Jesús Gascón i Pedro Rueda Ramírez | HISTÒRIA DEL LLIBRE, LES BIBLIOTEQUES I LA LECTURA



2.2 TESIS I TREBALLS DE RECERCA

La dispersió disciplinar dels investigadors que treba-
llen aquestes temàtiques dificulta el seguiment de les 
tesis doctorals defensades; algunes eines com TDX, 
Dialnet o Recolecta permeten detectar l’interès d’alguns 
doctorands per la història del llibre i les biblioteques; 
així, tradicionalment s’han fet tesis sobre aquests as-
sumptes a departaments d’història, filologia o belles 
arts. Al bienni 2008-2009 s’han defensat tres tesis sobre 
la matèria, dues al Departament de Biblioteconomia i 
Documentació de la Universitat de Barcelona  i una a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, a les quals poden 
sumar-se dues més que la tracten col·lateralment, al 
Departament d’Humanitats de la Universitat Pompeu 
Fabra i a la Universitat de Vic. És un nombre reduït 
que ajuda a entendre la poca visibilitat del camp i els 
pocs treballs que s’hi publiquen, tot i que no n’és l’únic 
motiu. Una de les tesis tracta sobre història de l’edició 
i la impremta (Comas Güell) i dues sobre història de 
les biblioteques (Llobet Domènech, Rodríguez Parada); 
la tesi d’Ignasi Moreta (2008) analitza els llibres de la 
biblioteca de Joan Maragall com a eix vertebrador de la 
seva formació intel·lectual i la de Frigola (2008) estudia 
la traducció literària a la Catalunya de postguerra, que 
va constituir una part important de l’edició catalana 
d’aquells anys, de la qual contribueix a fer una història.

Montserrat Comas Güell (2009) continua en la seva 
tesi La impremta catalana i els seus protagonistes a l’inici 
de la societat liberal (1800-1833) els seus estudis sobre 
l’edició i la societat vuitcentistes, però ara al primer 
terç del segle, quan la impremta i l’edició, particular-
ment de premsa i publicacions periòdiques, esdevenen 
factors importants que ajuden a difondre i consolidar 
les idees polítiques liberals o moviments culturals com 
la Renaixença. 
 
Jordi Llobet estudia les col·leccions formades per a 
l’obertura i primers anys de les primeres biblioteques 
públiques de la Mancomunitat, entre 1918 i 1922,  per 
a extreure’n els valors culturals i ideològics que con-
figuraven aquests fons destinats a la lectura per part 
dels ciutadans. L’autor identifica les línies mestres del 
desenvolupament del fons i les relaciona amb els cànons 
i els moviments culturals de l’època, a més d’estudiar 
quina resposta va tenir aquest fons per part dels lectors, 
a partir de testimonis en premsa, memòries o informes 

de les bibliotecàries. La proposta de lectura de les 
biblioteques responia als valors culturals i ideològics 
del catalanisme conservador, que era la força política 
que estava al davant de la institució. 

També estudia les biblioteques, però en un moment i 
amb un públic radicalment diferents, la tesi de Concep-
ción Rodríguez sobre el fons de l’antiga biblioteca del 
convent dels Mercedaris de Barcelona, que s’analitza 
a partir del catàleg manuscrit de 1817, conservat a la 
Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona. 
L’autora contextualitza l’estudi amb una panoràmi-
ca de les biblioteques conventuals i de la trajectòria 
intel·lectual de l’Ordre de la Mercè. Estudia els autors 
i les obres presents, localitzant les obres i els 5.521 
exemplars inventariats al catàleg.

3  DIVULGACIÓ I DIFUSIÓ

3.1 CONGRESSOS, JORNADES I SEMINARIS

En l’apartat d’anàlisi de les plataformes de difusió de la 
recerca sobre història del llibre, de les biblioteques i de 
la lectura, destaquen diversos seminaris, congressos i 
trobades. A més, cal ressenyar la creació de l’Observatori 
de Biblioteques, Llibres i Lectura, de la Universitat 
de Barcelona que, entre altres activitats, ha organitzat 
el Tercer Seminari de l’Aula Jordi Rubió i Balaguer, 
conjuntament amb la Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació de la Universitat de Barcelona. Sota 
el nom “Catalunya fa 100 anys: les biblioteques en la 
construcció d’un país”, el seminari va tenir lloc a la 
citada facultat el 14 de maig del 2009 i va donar lloc a la 
publicació de la guia de lectura Biblioteques populars de 
Catalunya: les biblioteques de la Mancomunitat,1 elaborada 
per la Biblioteca de Biblioteconomia de la Universitat 
de Barcelona. Hi van intervenir Wayne Wiegand, de 
la Florida State University, amb la conferència “Com-
munity places and reading spaces: the public library 
in American history”, sobre els orígens i el paper de 
les biblioteques públiques als Estats Units, i Jordi Ca-
sassas (Grup d’Estudis d’Història de la Cultura i dels 
Intel·lectuals) que tractà de les biblioteques a Catalunya 
al tombant dels segles XIX i XX. A més, en sengles 
comunicacions Montserrat Comas (Biblioteca-Museu 
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Víctor Balaguer) exposà la creació de les primeres bi-
blioteques públiques catalanes durant el segle XIX i els 
primers anys del XX; Teresa Mañà (Facultat de Bibliote-
conomia i Documentació de la Universitat de Barcelona) 
parlà de la formació de la xarxa de biblioteques públiques 
de la Mancomunitat; Joaquim Coll (Ateneu Barcelonès), 
de les biblioteques d’entitats privades i, concretament, 
de la de l’Ateneu Barcelonès, i Reis Fontanals (Biblio-
teca de Catalunya) de la fundació i primers anys de la 
Biblioteca de Catalunya. L’acte es clogué amb una taula 
rodona sobre el patrimoni bibliogràfic i la continuïtat de 
les primeres biblioteques públiques catalanes.

El patrimoni bibliogràfic ha estat tractat en diversos  
congressos i trobades de l’àmbit de la biblioteconomia, 
sobretot degut als projectes de digitalització i de formació 
de dipòsits digitals institucionals. Així, Núria Altarriba, 
Lourdes Martín i Elvira Permanyer (Jornades 2008) han 
analitzat el paper del préstec per a exposicions temporals 
com a un factor de dinamització cultural. Pedro Rueda i 
Marina Ruiz (2009) van presentar un pòster al congrés 
de l’IFLA proposant la creació d’una Base de Dades de 
Procedències de la Col·lecció Històrica de la Biblioteca 
de la Universitat de Barcelona. És una eina per a la 
reconstrucció de les biblioteques dels antics convents 
de Barcelona, confiscades per l’Estat arran de les lleis 
desamortitzadores de Mendizábal durant el primer terç 
del segle XIX.

Congressos dedicats a temàtiques diverses han inclòs 
comunicacions referides a la història del llibre i la lectura. 
El Congrés Internacional Francesc Eiximenis, Sis-cents 
Anys (1409-2009), a la Facultat de Lletres de la Universitat 
de Girona (12 a 14 de novembre de 2009) va presentar 
la ponència de Jaume de Puig “Sobre els manuscrits 
de les traduccions en francès del Llibre dels àngels” i les 
comunicacions: “El ms. de la Universidad de Oviedo 
del Llibre de les dones, traducció castellana del Llibre de 
les dones de Francesc Eiximenis” de Gemma Avenoza, 
i “Tradició textual del Scala Dei” de Carme Clausell, 
totes elles centrades en la transmissió del text. També 
en l’àmbit històric, van tenir lloc tres taules rodones 
que van configurar les Jornades Commemoratives del 
50è Aniversari del Congrés d’Ex-libris de Barcelona, a 
l’Institut d’Estudis Catalans (5, 12 i 19 de març de 2009).

Poques conferències exclusivament dedicades a la his-
tòria del llibre s’han donat durant aquest temps. Es pot 

citar La mujer en el mundo del libro antiguo: algunas noticias 
históricas, per Marina Garone Gravier, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, a la Reial Acadèmia de 
Bones Lletres el 17 de juny de 2008, i que es pot vincular 
a la posterior exposició Muses de la impremta.

Quant a la difusió de les activitats de promoció, són 
diverses les biblioteques catalanes que han inaugurat 
exposicions virtuals on es presenten algunes peces  
patrimonials, com la Secció de Reserva del CRAI de la 
Universitat de Barcelona al seu lloc web La vitrina  o la 
Biblioteca de Catalunya a Tresors de la BC. En aquest 
sentit, el 27 de juliol de 2009 va tenir lloc l’acte de pre-
sentació de Google Llibres, versió en català de Google 
Books, a la Biblioteca de Catalunya, que permet de re-
cuperar els 35.000 llibres de l’entitat que, fins llavors, 
havia digitalitzat i en virtut de l’acord signat en 2007 
entre Google i la Biblioteca de Catalunya, Biblioteca 
Episcopal del Seminari de Barcelona, Biblioteca de 
l’Ateneu Barcelonès, Biblioteca de Montserrat i la del 
Centre Excursionista de Catalunya.

També, el novembre de 2009, es va obrir la Base de Dades 
Antics Posseïdors2 de la Biblioteca de la Universitat de 
Barcelona.

3.2 EXPOSICIONS I CONFERÈNCIES

Diverses exposicions han apropat diferents aspectes 
de la història del document a la població, amb ànim 
divulgatiu. Poques d’elles han estat dedicades íntegra-
ment a l’exposició de materials bibliogràfics. Muses de 
la impremta (2009) girava entorn del paper de la dona 
en les impremtes espanyoles i mexicanes, amb una 
selecció de llibres editats, a Espanya i Mèxic, amb peus 
d’impremta de “vídua de”. L’exposició es completava 
amb ex-libris amb representacions d’impremtes. El 
catàleg de l’exposició inclou interessants treballs que ja 
hem esmentat sobre algunes d’aquestes dones. 

En l’àmbit de la tipografia cal citar Helvètica: una nova 
tipografia?, sobre els tipus creats per Max Miedinger el 
1957, el seu ús i la seva influència en el disseny tipogràfic 
del segle XX, i Crous-Vidal i la grafia llatina,  amb motiu 
del centenari del dissenyador gràfic lleidatà, fundador 
de l’escola de grafia llatina, per oposició a la germànica. 
Visualkultur.cat: art, disseny, llibres, exposició derivada de 
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la Fira del Llibre de Frankfurt de 2007, mostrava prop 
de cent llibres on han intervingut artistes i dissenya-
dors gràfics reconeguts, amb la intenció de demostrar 
que el llibre també pot ser una forma d’art visual. En 
el mateix camí del llibre de qualitat, Petits editors, grans 
llibres exposava 500 llibres publicats entre 1995 i 2010 
remarcables per la qualitat del contingut i de forma, 
com una mostra d’una via alternativa per als editors, 
primant la qualitat sobre el rendiment econòmic. 

En l’àmbit de les biblioteques, “Surge et ambula”: exposició 
sobre els 125 anys de la Biblioteca Víctor Balaguer de Vilanova 
i la Geltrú, a la mateixa biblioteca objecte de l’exposició, 
mostrava materials i documents relatius als orígens de 
la institució: els estudis sobre la futura classificació del 
fons, els plànols originals, escrits i projectes, el primer 
catàleg en fitxes, etc., amb plafons que n’explicaven 
la història i algunes característiques. El breu catàleg 
reprodueix part d’aquests materials. Llibres prohibits, 
mostra itinerant per diverses biblioteques públiques, 
recull 80 llibres de temàtica política que, editats durant 
el primer terç del segle XX, van haver d’ésser retirats de 
les col·leccions de les biblioteques públiques en acabar 
la Guerra Civil.

Apartat separat mereixen les exposicions bibliogràfiques 
de fons de biblioteques, destinades a difondre’n el fons, 
com les de la Biblioteca de Catalunya, dedicades a obres 
de Niccolò Machiavelli o Agustí Bartra, fons efímers i 
informatius publicats durant la Guerra de Successió o 
enquadernacions del taller dels Brugalla, adquirit per 
la biblioteca, o Ab initio, amb els setanta llibres que van 
exposar-se a la Fira del Llibre de Frankfurt de 2007, 
representatius de les lletres catalanes, amb vint manus-
crits i edicions anteriors al 1800 i manuscrits i primeres 
edicions posteriors.

En exposicions sobre altres temàtiques, els llibres han 
tingut un paper destacat, per la quantitat o significació 
de l’obra exposada. A Barcelona i els Jocs Florals, 1859: 
modernització i romanticisme (2009) la mostra de llibres 
literaris del segle XIX ocupava una bona part. Princeses de 
terres llunyanes: Catalunya i Hongria a l’edat mitjana (2009) 
exhibia alguns còdexs medievals i un conjunt de còdexs 
il·lustrats procedents de Nàpols i Hongria. A Els móns 
de l’islam a la col·lecció del Museu Aga Khan la presència 
del llibre i de documents escrits islàmics, dels segles 
IX al XVIII, era significativa i donava un panorama de 

l’evolució del llibre i la miniatura islàmiques. També 
era considerable la proporció de llibres i documents a 
Un mar de lleis: un llegat català a la Mediterrània i al món 
(2008), amb còdexs medievals catalans i italians de tema 
jurídic i històric, i una selecció de les edicions impreses 
del Llibre de Consolat de Mar des del segle XV al XVIII 
(el catàleg publicat inclou treballs sobre història del 
comerç i el dret, però no sobre materials bibliogràfics). 
Convidats d’honor, al MNAC, exposava pocs còdexs, però 
de gran qualitat, com el Llibre dels usatges del segle XIV 
conservat a la Paeria de Lleida, el Beatus de Torí, copiat a 
Girona al s. XII, i un full il·lustrat per Bernat Martorell, 
procedent d’un llibre d’hores; Maillol mostrava alguns 
dels llibres que Arístides Maillol va il·lustrar. Darwin: 
el seu temps, la seva obra i la seva influència comptava amb 
un complet fons d’edicions de Darwin i de professors 
darwinistes, procedents de la Biblioteca Històrico-Mèdica 
de la Universitat de València. En un altre ordre temàtic,  
Religió, llengua, cultura, a Catalunya volia mostrar la re-
lació entre religió, cultura i societat, incloent l’exposició 
de llibres litúrgics i sagrats de diferents religions, la 
majoria contemporanis.

Algunes exposicions han exposat materials d’arxiu, 
com Jaume I a l’Arxiu de la Corona d’Aragó amb una 
bona selecció de documents relatius al seu regnat amb 
motiu del vuitè centenari del seu naixement, i Un mar 
de lleis: de Jaume I a Lepant, centrada en la institució del 
Consolat de Mar.

La il·lustració i el gravat han centrat exposicions com 
Ukiyo-e, imatges d’un món efímer, dedicada a gravats ja-
ponesos dels segles XVIII i XIX o Imatges secretes sobre la 
influència de l’estampa japonesa en el gravat de Picasso; 
Imatgeria popular, amb impresos com goigs, estampes, 
auques, romanços i altres de tipus popular, o  Juan Gris, 
il·lustrador 1904-1912, amb els dibuixos que el pintor va 
fer per a diaris i revistes literàries de l’època. Terrassa: 
territori postal mostrava targetes postals terrassenques 
del primer quart del segle XX.

Pel que fa a les conferències divulgatives, cal destacar, a 
banda d’algunes presentacions de llibres o d’exposicions, 
les conferències que van tenir lloc a l’Espai Cultural de 
Caja Madrid de Barcelona: sobre Biblioteques universals 
llegendàries, per Sergio Vila-Sanjuán (17 de setembre 
de 2008) i Bibliotecaris que han fet llegenda, per Ferran 
Mascarell (24 de juliol de 2008).
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ANNEX D’EXPOSICIONS

Ab initio: les lletres catalanes, un univers cultural
Biblioteca de Catalunya
15 d’abril - 15 de juny de 2008

Agustí Bartra, el poeta de totes les cares
Espai Zero de la Biblioteca de Catalunya
14 de gener - 28 de febrer de 2009

Crous-Vidal i la grafia llatina
Museu d’Art Jaume Morera (Lleida)
4 de desembre de 2008 - 8 de març de 2009

Darwin: el seu temps, la seva obra i la seva influència
Institut d’Estudis Catalans
29 de setembre - 6 de novembre de 2010

Emili i Santiago Brugalla, el seu llegat patrimonial
Espai Zero de la Biblioteca de Catalunya
2 al 28 de març de 2009

La Guerra de Successió: la informació al carrer
Comissària: Joana Escobedo
Espai Zero de la Biblioteca de Catalunya
11 de gener - 11 de març de 2008

Helvetica: una nova tipografia?
Organitzada pel DHUB amb la col·laboració de la 
Fundació Comunicació Gràfica.
Disseny Hub Barcelona 
2 de desembre de 2009 - 7 de març de 2010

Imatgeria popular: la col·lecció d’imatge impresa de l’arxiu 
Joan Amades
Sala d’Exposicions del Palau Moja (Barcelona)
8 de juliol - 27 de setembre de 2009

Imatges secretes: Picasso i l’estampa eròtica japonesa
Museu Picasso (Barcelona)
4 de novembre de 2009 - 14 de febrer de 2010

Jaume I a l’Arxiu de la Corona d’Aragó
Palau del Lloctinent (Barcelona), Arxiu de la 
Corona d’Aragó
Juny - setembre de 2008

Juan Gris, il·lustrador 1904-1912: Col·lecció Emilio Ferré
Centre Cultural de Caixa Girona Fontana d’Or (Girona)
2 d’abril - 14 de juny de 2009 

Llibres prohibits
Organitzada pel Servei de Biblioteques de la Diputació 
de Barcelona i l’Obra Social de la Caixa de Sabadell.
Exposició itinerant: 12 - 29 de febrer de 2008 (Biblioteca 
Vapor Badia de Sabadell); Badalona (6 - 27 març), Tor-
dera (2 - 25 abril), Terrassa (3 - 15 maig), Sant Sadurní 
d’Anoia (20 maig - 10 juny), Taradell (16 juny - 9 juliol), 
Igualada (15 juliol - 8 agost), l’Hospitalet de Llobregat 
(2 - 23 setembre), Santa Coloma de Gramenet (30 setem-
bre - 21 octubre), Polinyà (27 octubre - 17 novembre) i 
Martorelles (21 novembre - 12 desembre); 3 - 31 d’agost 
de 2009 (Biblioteca Jaume Perich de Premià de Dalt); 3 
- 24 setembre (Ramon Fernández Jurado de Castellde-
fels), 29 setembre - 20 octubre (Can Mulà de Mollet del 
Vallès), 23 octubre - 13 novembre (Josep Badia i Moret 
de l’Ametlla del Vallès) i 18 novembre - 11 desembre 
(Caterina Figueras de Tona).

Religió, llengua, cultura, a Catalunya
Palau Robert (Barcelona)
22 d’octubre de 2009 - 31 gener de 2010

“Surge et ambula”: exposició sobre els 125 anys de la Biblioteca 
Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú
Biblioteca-Museu Víctor Balaguer (Vilanova i la Geltrú)
25 d’octubre de 2009 - 28 de març de 2010

Terrassa: territori postal: les targetes postals terrassenques 
(1900-1920)
Arxiu Històric Comarcal de Terrassa
15 d’octubre de 2009 - 29 de gener de 2010

Ukiyo-e, imatges d’un món efímer: gravats japonesos dels 
segles XVIII i XIX de la Bibliothèque Nationale de France
La Pedrera (Barcelona)
20 de juny - 14 de setembre de 2008

Visualkultur.cat: art, disseny, llibres
Sala d’Exposicions del Foment de les Arts i el Disseny
Juliol - 14 de setembre de 2008
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ANNEX DE PUBLICACIONS

Alarcón Gutiérrez, Concepción (2008). “Las ilustra-
ciones marianas de la leyenda de Montserrat”. Revista 
de dialectología y tradiciones populares. 63, 2, p. 169-196.

Altarriba, Núria; Martín, Lourdes; Permanyer, Elvira 
(2008). “Patrimoni en moviment: el préstec documental 
i bibliogràfic per a exposicions”. En: Jornades Catalanes 
d’Informació i Documentació (11es: 2008: Barcelona). 
Experiència i innovació: Barcelona, 22 i 23 de maig de 2008. 
Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documen-
talistes de Catalunya.  

Betrán Moya, José Luis; Blanco Fernández, Carlos (2008). 
“La imprenta y el libro religioso en la Cataluña de los 
siglos XVI y XVII”. En: Homenaje a Antonio Domínguez 
Ortiz. Granada: Universidad de Granada, 2008. V. 1, 
p. 83-104.

Biblioteca Sant Antoni Maria Claret (Sallent). Biblio-
teca de Sallent: 1918-2008: Biblioteca Sant Antoni Maria 
Claret, 90è aniversari. [Sallent de Bages: Ajuntament de 
Sallent, 2008]. 

Boadas Llavat, Agustín (2009). “Joan Duns Escot i els 
escotistes catalans.” Enrahonar: quaderns de filosofía. 42, 
p. 47-63.

Corbeto i López, Albert (2009). “La fábrica de fundi-
ción de letra de imprenta del convento de San José de 
Barcelona.” Memoria ecclesiae. 32, p. 497-524.

Comas Güell, Montserrat (2008a). “Antonio Brusi Mi-
rabent (1775-1821): de artesano a industrial”, Revista 
de historia Jerónimo Zurita. 83, p. 85-107.

— (2008b). Teresa Basora i Sugranyes (1922-1998). Vilanova 
i la Geltrú : Ajuntament, 2008.

— (2008c). Biblioteques en temps en guerra : el front cultural 
de la rereguarda: el Penedès (1936-1939). Calafell: Llibres 
de Matrícula. (Cartipás; 19)

— (2009). La impremta catalana i els seus protagonistes 
a l’inici de la societat liberal (1800-1833). Tesi doctoral - 
UAB, Dep. Història Moderna i Contemporània, 2009.

Crous-Vidal i la grafia llatina : Museu d’Art Jaume Morera, 
del 4 de desembre de 2008 al 8 de març de 2009. Dir. edició: 
Raquel Pelta. Lleida: Museu d’Art Jaume Morera, 2008.

L’exaltació del llibre al Vuitcents : art, indústria i consum 
a Barcelona. Vélez, Pilar, ed. Barcelona: Biblioteca de 
Catalunya: Arxiu Històric de la Ciutat, 2008. 
Contingut: El perquè de l’exaltació del llibre vuitcen-
tista / Pilar Vélez.  De la manufactura gràfica a la in-
dústria: la impremta de Luis Tasso / Romà Arranz.  La 
tipografia del segle xix a Barcelona / Josep M. Pujol.  
El triomf de la imatge: la revolució litogràfica / Pilar 
Vélez.  Del llibre il·lustrat al llibre decorat: d’Apel·les 
Mestres al modernisme / Eliseu Trenc.  Del relligat 
manual a l’enquadernació industrial i el relligat artístic 
de bibliòfil / Aitor Quiney.  La lectura: nous públics, 
noves maneres de llegir, noves estratègies / Montserrat 
Comas i Güell.  L’interès pel llibre: gabinets de lectura, 
bibliofília i exlibrisme / Francesc X. Puig Rovira.  El 
llibre de divulgació científica: autors, editorials, pú-
blics / Agustí Nieto-Galán. La primera gran indústria 
del llibre: les editorials Espasa, Salvat i Montaner i 
Simón / Philippe Castellano.  Els professionals del 
llibre: d’Eudald Canibell a l’Institut Català de les Arts 
del Llibre / Pilar Vélez. 

Fernández, M. Lluïsa (2009). “L’alfabetització i 
l’ensenyament de primeres lletres a Terrassa durant el 
segle XVIII”. Revista HMIC. 7, p. 35-46.

Florensa Parés, Joan (2009). “La imprenta y la Escuela 
Pía de Catalunya.” Memoria ecclesiae. 32, p. 125-146.

Fontanals, Reis (2009). “La fundació d’una biblioteca 
nacional: la Biblioteca de Catalunya entre 1907 i 1923.” 
BiD. Núm. 23. Accés disponible a:
<http://www.ub.edu/bid/23/fontanals1.htm>

Frigola Sèculi, Josep Maria (2008). La traducció literària 
a la Catalunya de postguerra (1939-1945). 2008. Tesi doc-
toral - Universitat de Vic.

González Sánchez, Carlos Alberto (2008). Atlantes de 
papel: adoctrinamiento, creación y tipografía en la monarquía 
hispánica de los segles XVI y XVII. [Rubí]: Ediciones Rubeo.

Griffin, Clive (2009). Oficiales de imprenta, herejía e Inqui-
sición en la España del siglo XVI. Madrid: Ollero y Ramos.
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Guzmán Almagro, Alejandra (2008). La tradició de 
l’epigrafia romana al renaixement: patrimoni bibliogràfic 
català. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Ítem. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Do-
cumentalistes de Catalunya, 1987- . Núm. 51 (juliol-
desembre de 2009).  
Articles sobre fons bibliogràfics patrimonials: Els fons 
jurídics: la biblioteca de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Barcelona / Isabel Juncosa Ginestà, p. 10-13.  Deu 
qüestions sobre la Cartoteca de Catalunya / Carme 
Montaner, p. 14-17.  Fons patrimonials d’arts escèniques 
/ Anna Valls, p. 18-20.  L’Arxiu Històric de la Diputació 
de Barcelona / M. Assumpta Rodon i Valls, p. 21-24.  
Els fons eclesiàstics: la Biblioteca Pública Episcopal del 
Seminari de Barcelona / Isabel de Colmenares Brunet, p. 
25-28.  Breu notícia sobre la conservació del patrimoni 
bibliogràfic a Portugal: el cas de la documentació de la 
Universidade de Lisboa / Margarida Pino, p. 115-117.  
Preservació i conservació dels fons bibliogràfics de la 
UB / Domènec Palau Sallent, p. 127-130.

Jornades Internacionals sobre Història del Llibre i la 
Lectura (1es: 2008: Sant Cugat del Vallès). El llibre i la 
lectura: de l’antiguitat a l’època moderna: actes ... Sant Cugat 
del Vallès: Arxiu Nacional de Catalunya, juliol de 2008 
(Publicacions de l’Arxiu Nacional de Catalunya, 12).
Contingut: Libro e lettura nel mondo greco e romano: 
un panorama / Guglielmo Cavallo.  Le livre et la lecture 
dans le monde latin pendant le haut Moyen Âge / Jean 
Vezin.  Le livre et la lecture dans le monde latin durant le 
bas Moyen Âge / Albert Derolez.  Du lecteur au public: la 
première révolution du livre / Frédéric Barbier.  El libro 
y la lectura entre las mujeres en el Portugal medieval / 
María José Azevedo Santos.  Experiències en el tracte 
amb els manuscrits / Anscari M. Mundó.

Joseph i Mayol, Miquel (2008). El bibliobús de la llibertat: 
la caiguda de Catalunya i l’èxode dels intel·lectuals catalans. 
Edició a cura de Quim Torra i Jaume Ciurana. Barcelona: 
Símbol. (Memòria; 5).

Llanas, Manuel (2008). “Notes històriques sobre la im-
premta a Montserrat (1499-1999)”. En:  Journée d’étude 
sur l’imprimerie de Perpignan (5a: 2007). Typographie 
et offset, cinq siècles de techniques de caractère(s) XVe-XXe 
siècles: actes du colloque du 20 avril 2007. Perpignan: ADAG: 
L’Olivier, p. 35-55.

Llobet Domènech, Jordi (2009). Lectura i biblioteques po-
pulars: model de col.lecció i lectura a les biblioteques populars 
de la Mancomunitat de Catalunya: 1918-1922. Tesi docto-
ral. Departament de Biblioteconomia i Documentació. 
Universitat de Barcelona. Accés disponible a:
<http://www.tdx.cat/TDX-0721108-132611>

López, Carlos (2008). Speculum: vida i treballs de l’Arxiu 
de la Corona d’Aragó. Traducció: Patrícia Llorens Martí 
i Laura Prades Bel. Irta. 

Martí Baiget, Maria (2008). Paraules i colors: Mercè Macip, 
bibliotecària. Col·laboradors: Sofia Esteban Cerdà ... [et 
al]. Tarragona : Universitat Rovira i Virgili.

Moreta, Ignasi (2008). El pensament religiós de Joan Ma-
ragall. Tesi doctoral. Departament d’Humanitats. Uni-
versitat Pompeu Fabra. Accés disponible a:
<http://www.tdx.cat/TDX-0209109-141633>

Muro, Nora (2009). La enseñanza en la Escuela Moderna de 
Francisco Ferrer i Guardia: Barcelona (1901-1906). Burgos: 
Gran Vía.

Muses de la impremta: la dona i les arts del llibre : segles XVI-
XIX. Marina Garone Gravier i Albert Corbeto López, 
ed. Barcelona : Museu Diocesà : Associació de Bibliòfils 
de Barcelona, 2009. 
Contingut:  Las musas ignoradas: estudio historiográfico 
del papel de la mujer en el ámbito de la imprenta / Albert 
Corbeto. La mujer y la imprenta en las colonias españolas 
de América: México, Guatemala y Perú / Marina Garone 
Gravier.  Tipografia i textos en el taller de la impressora 
Jerònima Galés (València, segle XVI) / Rosa M. Gregori 
Roig.  Doña Brígida Maldonado, la familia Cromberger 
y la imprenta sevillana / Natalia Maillard Álvarez i Clive 
Griffin.  Cultura escrita del Derecho en las imprentas de 
viudas: impresos jurídicos menores (Barcelona, siglos 
XVII-XIX / José Calvo González, p. 129-158.  Mujeres al 
borde de una imprenta: impresoras catalanas del siglo 
XVIII / Aitor Quiney, p. 159-190.  Editoras e impresoras 
madrileñas del sigo XVIII / Antonio Arroyo Almaraz.  
La impremta del XIX, patrimoni femení / Montserrat 
Comas Güell, p. 209-230.

Riera i Gassiot, Josep M. (2009). Els oficis de la tipografia. 
Cerdanyola del Vallès: Montflorit.
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Rodríguez Parada, Concepción (2009). La biblioteca del 
convento de Barcelona de la orden de la Merced: una herra-
mienta para la formación de los frailes. Tesi doctoral. Depar-
tament de Biblioteconomia i Documentació. Universitat 
de Barcelona. Accés disponible a:
<http://www.tdx.cat/TDX-1029109-123440>

Rueda Ramírez, Pedro; Ruiz, Marina (2009). “Towards 
a Provenance Database in the Historic Collection of the 
Library of the University of Barcelona”. World Library 
and Information Congress: 75th IFLA General Confer-
ence and Council, Milan, Italy, August 23-27, 2009. 
Accés disponible a: <http://hdl.handle.net/2445/11182>

Sánchez Vigil, Juan Miguel (2008). Revistas ilustradas en 
España: del Romanticismo a la Guerra Civil. Gijón: Trea.
 
Solà Parera, Àngels (2009). “Impresoras, libreras, es-
tamperas y editoras: el caso catalán”. Cristina Borderías 
(ed.). En: La historia de las mujeres: perspectivas actuales. 
Barcelona: Icària.

Solé i Martí, Esther (2008). Enric Crous-Vidal: enfant ter-
rible 1908-1987. Lleida: Edicions de la Clamor.

“Surge et ambula”: exposició sobre els 125 anys de la Biblio-
teca Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú. Vilanova i la 
Geltrú: Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, 2009.

Tipografia Ilerda [recurs electrònic]: Enric Crous-Vidal 
1908-1987. Lleida : Segre,: Ajuntament de Lleida, [2008]. 
1 DVD amb programa de tipografia i fitxer de vídeo.

Els tresors de Joan Amades: la col·lecció d’imatge impresa 
de l’Arxiu Joan Amades. Coord.: Josep Mañà i Ramon 
Vilar. Barcelona: Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació: Ara llibres, 2009.
Contingut:  Introducció a la imatgeria popular / Francesc 
Fontbona.  El paper i la indústria paperera a Catalunya 
; Imatge i religió / Lluís-Carles Busquets.  Quotidianitat 
i memòria visual a la Catalunya de l’època moderna ; 
Catalunya i Europa, una cultura gràfica compartida als 
segles XVII i XVIII / Immaculada Socias.  El joc i el lleure 
en la imatgeria popular impresa / Jan Grau, Francesc 
d’Assís López Sala.  Impresos efímers / Jaume Pujagut.   
Il·lustració gràfica i cançó popular / Josep Crivillé, Glòria 
Ballús, Ramon Vilar.  Evolució i estat actual de la imat-
geria impresa a Catalunya / Josep Mañà.  El fons Arxiu 

Joan Amades del CPCPTC / Antoni Anguela, Lluís-Carles 
Busquets. Cronologia de Joan Amades / Lluís Calvo.

NOTES

1. Accés disponible a:
<http://cataleg.ub.edu/record=b1920676~S1*cat>

2. Accés disponible a:
<http://www.bib.ub.edu/fileadmin/posseidors/>
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LLIBRES INFANTILS I JUVENILS: 
INVESTIGACIÓ, DIFUSIÓ I FORMACIÓ 

RESUM

La recerca, difusió i formació sobre els llibres infantils i juve-
nils han tingut avenços qualitatius en els anys 2008-2009. Al-
guns equips de recerca es consoliden en el mapa establert per 
l’AGAUR, amb projectes finançats, coordinació internacional i 
tesis llegides; s’ha iniciat el primer màster oficial en Biblioteca 
Escolar i Promoció de la Lectura i s’ha aprovat una certa espe-
cialització en biblioteca escolar als estudis de Magisteri; s’han 
celebrat simposis específics i, no cal dir-ho, s’ha constituït aquest 
Observatori universitari. Es destaquen aquí les publicacions, 
premis, projectes finançats de recerca, congressos i simposis, te-
sis llegides i oferta universitària de grau i postgrau.

Teresa Colomer
teresa.colomer@uab.cat

Universitat Autònoma de Barcelona

Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 
2008-2009, p. 17-23

© 2010  Universitat de Barcelona, Facultat de Biblioteconomia i Documentació

17

Els enllaços d’aquest article han estat revisats el dia 02/08/2010.



1  PRESENTACIÓ

Els llibres per a infants i joves han adquirit un estatus 
de producte cultural indiscutible en les societats occi-
dentals. D’aquí que ja fa unes dècades que han passat 
a ser objecte d’estudi des de la perspectiva de diverses 
disciplines com la filologia, la didàctica de la literatura, 
la traducció, la sociologia o la psicologia infantil. A 
Catalunya la recerca encara és escassa si la comparem 
amb països on el desenvolupament dels llibres infantils 
va començar abans, com ara els anglosaxons o l’àrea 
francòfona, però en canvi, podem dir que el seu interès 
acadèmic ja no es discuteix, al menys teòricament. En la 
pràctica, d’altra banda, la preocupació social per la lectura 
desvetllada els darrers anys ha fet endegar tota mena 
d’iniciatives, com plans lectors institucionals o instàncies 
avaluadores de divers abast primer nivell, que situen 
els llibres infantils i juvenils en el focus d’atenció, ja que 
s’entén que constitueixen un dels instrument essencials 
per aconseguir unes habilitats de lectura satisfactòries 
i uns hàbits de lectura permanents. 

A continuació assenyalarem les aportacions i avenços 
principals en aquest camp durant els anys 2008-2009 a 
Catalunya.

2  RECERCA

2.1 GRUPS I PROJECTES DE RECERCA

Hi ha pocs projectes de recerca finançada sobre llibres 
infantils i juvenils. Fins ara, els estudis han estat deu-
tors, sobretot, de l’obra individual dels investigadors 
catalans per manca d’equips configurats a les universi-
tats al voltant d’aquest tema. Però, en els darrers anys, 
els equips han començat a constituir-se de forma més 
apreciable. En la darrera convocatòria de l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la 
Generalitat de Catalunya per tal d’establir el mapa dels 
equips catalans, ja n’apareixen de dedicats a aquestes 
qüestions: els dirigits per Teresa Colomer a la UAB, per 
Teresa Duran a la UB i per Antonio Mendoza, també a 
la UB. Així mateix, es poden citar els següents projectes 
de recerca finançada vigents:

El grup GRETEL de la UAB desenvolupa el titulat La 
Interpretació Literària d’Àlbums Il·lustrats en el Procés 
d’Acollida d’Alumnes Immigrants, un projecte de recerca 
I+D del Ministerio de Educación y Ciencia (EDU2008-
02131/EDUC) del qual n’és investigadora principal 
Teresa Colomer. El projecte té una durada de tres anys 
(2008-2011) i s’afegeix a la mateixa línia del projecte 
GRETEL finançat per la Generalitat de Catalunya, en la 
convocatòria ARIE per al període 2007-2008. L’objectiu 
d’ambdós projectes és explorar els avantatges de l’ús de 
la literatura infantil i juvenil en els programes d’acollida 
dels infants i adolescents nouvinguts a l’escola. Es parteix 
de la idea que la discussió dels textos, la lectura visual i 
el treball cooperatiu, són recursos altament adequats per 
al procés interpretatiu del lector i per a la integració dels 
alumnes nouvinguts en crear un context amb sentit propi 
que contribueix a la seva motivació expressiva. S’espera 
que els resultats d’aquesta recerca puguin ser útils per 
millorar les formes d’acollida i educació lingüística, així 
com per a la millora en la formació inicial i permanent 
del professorat. Els objectius concrets dels projectes 
poden consultar-se a <http://www.literatura.gretel.cat/>. 
i la memòria del projecte ARIE finalitzat (ARIE 00003), 
pot consultar-se a la web de recerca de l’AGAUR. 

Aquestes recerques del grup GRETEL s’inclouen, a més, 
en el projecte internacional Visual Journeys: Understand-
ing Immigrant Children’s Responses to the Visual Image 
in Contemporary Picture Books (2008-2010). L’objectiu 
és contrastar les conclusions dels projectes coordinats 
duts a terme en diferents països (Catalunya, Escòcia, 
Austràlia i els EUA) per derivar-ne implicacions en la 
recerca educativa sobre la interpretació literària i sobre 
el desenvolupament de pràctiques escolars d’integració 
dels nouvinguts.

El grup FRAC (Formació Receptora. Anàlisi de Com-
petències),1 dirigit per Antonio Mendoza Fillola, de 
la Universitat de Barcelona, continua la seva línia de 
recerca sobre anàlisi qualitativa de l’intertext lector i 
sobre propostes innovadores en la formació del recep-
tor. El projecte s’adreça a conèixer els processos i les 
estratègies que fan possible l’autonomia receptora de 
l’aprenent, una línia en què sovint s’utilizen i analitzen 
llibres infantils i juvenils. Aquest grup ha obtingut 
un dels ajuts concedits per la Facultat de Ciències de 
l’Educació de la UB al 2008 per a un projecte dirigit 
per Celia Romea.
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També va rebre un ajut de la mateixa convocatòria de 
Facultat el projecte del grup de recerca IMAGØ (Co-
municació, Imatge i Aprenentatge)2, dirigit per Teresa 
Duran, del Departament de Comunicació Audiovisual i 
Plàstica de la UB. El projecte s’adreça a investigar sobre 
el paper que ocupa la imatge dintre dels processos co-
municatius i analitza el paper que juga la imatge dintre 
dels contextos d’aprenentatge. 

Finalment, el grup de recerca Competència Interlingüís-
tica i Intercultural en l’Ensenyament i Aprenentatge de 
Llengües (CILCEAL)3, dirigit per Maria González Davies, 
de la Universitat Ramon Llull, desenvolupa el projecte 
Incidència de la L1 i la Traducció en l’Ensenyament i 
l’Aprenentatge de Llengües, en què també es contempla 
la traducció de llibres infantils i juvenils.

Alguns projectes centrats sobre aspectes educatius esco-
lars també fan referència de vegades als llibres infantils 
i juvenils, encara que de forma més tangencial. La Xarxa 
Incentivadora de la Recerca en Didàctica de la Llengua 
i la Literatura (LLERA), coordinada des de la UAB, ha 
agrupat en aquest període la gran majoria dels grups 
de recerca de Catalunya en aquesta àrea d’interessos. A 
la seva web <http://www.llera.cat> es poden veure els 
grups, projectes i publicacions de tots els seus membres, 
de manera que poden trobar-s’hi referències relacio-
nades amb el camp de la literatura infantil i juvenil 
des de la perspectiva educativa, com per exemple, les 
del grup Poesia i Educació (POCIO) de la UB dedicat 
a l’ensenyament escolar de la poesia, grup que, d’altra 
banda, manté el web: <http://www.viulapoesia.com>, 
amb seleccions de textos i recursos per a l’aula. 

2.2 TESIS I TREBALLS DE RECERCA

Actualment les tesis doctorals són digitalitzades per 
cada universitat i consultables en línia, tot i que hi ha un 
temps de demora entre la presentació de les tesis i la seva 
difusió pública. Per aquest motiu encara no es troben:
 
•     Díaz-Plaja, Anna (2008). Claves de análisis de las novelas 

para niñas. Tesi doctoral. Direcció d’Antonio Men-
doza. Universitat de Barcelona, Dep. de Didàctica 
de la Llengua i la Literatura. 

• Manresa, Mireia (2009). Els hàbits lectors dels adoles-
cents. Efectes de les actuacions escolars en les pràctiques 
de lectura. Tesi doctoral. Direcció de Teresa Colomer. 
Universitat Autònoma de Barcelona, Dep. de Didàc-
tica de la Llengua, de la Literatura i de les CCSS.

Les tesis llegides abans de l’inici sistemàtic d’aquest 
procés també es van digitalitzant de mica en mica. Així, 
l’any 2009 la UAB ha digitalitzat la tesi:

• Colomer, T. (1995). La formació del lector literari. Tesi 
doctoral. Direcció d’Anna Camps. Universitat Au-
tònoma de Barcelona Dep. de Pedagogia Aplicada. 
Es pot llegir completa a: <http://www.tesisenxarxa.
net/TDX-0615109-161228/>. Casualment, el llibre a 
què va donar lloc ha tingut ara una segona edició 
en la seva versió castellana: La formación del lector 
literario. Narrativa infantil y juvenil. Madrid: Funda-
ción Germán Sánchez Ruipérez, 2009.

Els treballs de final de màster sobre llibres infantils i 
juvenils han augmentat el seu nombre. Principalment, se 
n’han presentat als programes dels màsters de Recerca 
en Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UAB i la 
UB (poden veure’s referenciats en els webs dels depar-
taments i grups de recerca), així com en el màster propi 
de Llibres i Literatura Infantil i Juvenil de la UAB que 
n’ha fet una publicació no venal en CD: Al cabo. Caldrà 
esperar, però, la divulgació d’aquests treballs a través 
de presentacions en congressos, publicacions en actes 
i revistes, etc.

3  DIFUSIÓ DE LA RECERCA

3.1 CONGRESSOS I REUNIONS CIENTÍFIQUES

De les jornades i congressos celebrats sobre el tema, els 
específics sobre els llibres infantils i juvenils han estat:

• El Simposi Internacional “Entre l’autor i el lector: 
els textos de l’obra; les presències intertextuals a la 
literatura infantil i juvenil actual”, celebrat al campus 
Mundet de la Universitat de Barcelona, l’octubre de 
2008. Organitzat pel grup FRAC del Departament 
de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UB, 
en col·laboració amb l’ICE de la mateixa Universitat. 
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• El V Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana, 
celebrat a Mollerussa el maig de 2009, organitzat 
per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, 
les actes del qual es troben disponibles a: 
<http://www.escriptors.com/files/q40.pdf>

• Les I Jornades de Literatura Infantil Iberoamerica-
nes organitzades per Casa Amèrica-Catalunya, el 
maig de 2009, amb participació de ponents del grup 
GRETEL i de Llatinoamèrica i la intenció declarada 
de Casa Amèrica-Catalunya d’establir una línia 
de col·laboració prioritària sobre llibres infantils 
i juvenils. 

D’altres jornades i congressos sobre temes relacionats 
han inclòs el tema de la literatura infantil i juvenil amb 
una presència variable:
  
• Jornades Interuniversitàries de Recerca en Didàc-

tica de la Llengua i de la Literatura en la seva XII 
edició, al 2008 a la Universitat de Barcelona, i XIII 
edició, al 2009 a la Universitat Autònoma de Bar-
celona. Es tracta de les jornades interuniversitàries, 
ja habituals, dels màsters de Recerca en Educació 
Lingüística i Literària de la UAB, la UB, i, des de 
fa tres anys, també de la UPF. Els temes exposats 
es refereixen als treballs de recerca de l’alumnat i 
s’adrecen sobretot a l’intercanvi sobre qüestions 
metodològiques. 

• 2es Jornades de la Xarxa Incentivadora de la Recerca 
en Llengua i Literatura LLERA: “Joves investiga-
dors”, celebrades a la UAB al juny de 2009.

Finalment, tot i que celebrat a Glasgow, podem citar el 
II Simposi Internacional sobre Àlbums Il·lustrats pel fet 
que es tracta de la continuació de l’organitzat el setem-
bre del 2007 a la UAB per part del grup GRETEL i la 
Universitat de Tübingen amb el títol: Nous Impulsos en 
la Investigació de l’Àlbum. La xarxa internacional inau-
gurada llavors va decidir celebrar simposis bianuals, el 
primer dels quals s’ha titulat: Art, Narrative and Culture 
in Picturebooks. Es va fer a la Universitat de Glasgow, 
el setembre del 2009, amb participació d’investigadores 
catalanes del grup GRETEL de la UAB i del grup IMA-
GØ de la UB.
 

3.2 PREMIS

Els estudis sobre literatura infantil i juvenil han continuat 
tenint dos premis específics a Catalunya:

El Premi Aurora Díaz-Plaja s’atorga als articles d’anàlisi 
i estudi publicats durant el darrer any sobre literatura 
infantil i juvenil catalana i està convocat per l’Associació 
d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i l’Obra Social 
de Caixa Penedès. En la seva setena edició, l’any 2008, 
es va premiar a Teresa Rovira pel capítol El llibre per a 
infants i adolescents. Dels orígens a la desfeta, dins de l’obra: 
Baró, M.; T.Colomer; T.Mañà (coords): El patrimoni de la 
imaginació: llibres d’ahir per a lectors d’avui. Palma: Institut 
d’Estudis Baleàrics, 2007, p. 15-26. En la vuitena edició 
del premi, al 2009, el guardó va ser per a Teresa Mañà 
per l’article Llibres per a infants i joves, molta quantitat, 
poca varietat, publicat a Serra d’Or. núm. 585 (setembre 
2008), p. 58-62.

El Premi Rovelló és un premi per a obres d’assaig divul-
gatiu sobre literatura infantil i juvenil. S’anomena així en 
honor del personatge creat per Josep Valleverdú i l’atorga 
l’Ajuntament de Mollerussa des del 2003. L’any 2008 va 
ser declarat desert, cosa que portà a un replantajament 
del premi. Així, l’any 2009 s’hi ha incorporat la Biblioteca 
Comarcal Jaume Vila amb la creació del Premi Rovelló 
Honorífic, un premi bianual (els anys imparells) per a 
una persona o entitat que per la importància de la seva 
tasca hagi contribuït de manera notable a la literatura 
infantil i juvenil dels Països Catalans. L’elecció dels can-
didats finalistes la realitza un jurat amb representació de 
sectors de la literatura infantil i juvenil i, posteriorment, 
el guanyador és escollit per votació popular. En la seva 
primera edició del 2009 ha estat concedit a l’editorial 
Joventut. Els anys parells es mantindrà el Premi Rovelló 
d’Assaig de l’Ajuntament de Mollerussa.

4  PUBLICACIONS

Destaquen aquí alguns títols provinents de la recerca 
universitària:
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• Colomer, Teresa (coord.) (2008). Lectures adolescents. 
Barcelona: Graó. (Adaptació castellana. Lecturas 
adolescentes, 2009).

• Mendoza Fillola, Antonio (coord.) (2008). Textos 
entre textos. Las conexiones textuales en la formación 
del lector. Barcelona: Horsori.

• Foguet, Francesc; Santamaría, Núria (2008). Drama-
turgia al País de les Meravelles? I Simposi sobre Teatre 
Infantil i Juvenil. Barcelona: Punctum&GELCC.

• Camps, Anna; Milian, Marta (coords.) (2008). Mirades 
i veus: recerca sobre l’educació lingüística i literària en 
entorns plurilingües. Barcelona: Graó. (Traducció 
castellana: Miradas y voces: investigación sobre edu-
cación lingüística y literaria en entornos plurilingües).

Els dos primers són el resultat de projectes de recerca 
finançada ja acabats. L’un, sobre la lectura dels ado-
lescents (el que se sap sobre els seus hàbits lectors, la 
comparació de la prescripció escolar a diferents països 
i la producció editorial adreçada a aquestes edats, divi-
dida en diferents gèneres) del grup GRETEL de la UAB. 
L’altre, sobre l’anàlisi de l’intertext lector i les propostes 
educatives per activar les competències literàries, amb 
una diversitat gran de punts d’atenció en el tema, del 
grup FRAC de la UB.

Els altres dos títols corresponen a actes de simposis. 
L’un tracta sobre el teatre infantil i juvenil, una bona 
notícia donada la migrada atenció que rep tradicional-
ment aquest gènere, i correpon al Simposi organitzat 
a la UAB l’any 2006. L’altre prové de les I Jornades 
de Recerca sobre l’Educació Lingüística i Literària en 
Entorns Plurilingües organitzat per la Xarxa LLERA al 
2007. Ofereix un panorama de la recerca en educació 
lingüística i literària a Catalunya i s’hi poden trobar, 
doncs, alguns capítols aquí pertinents, sobre educació 
en poesia o en plans d’intervenció lectora a la secun-
dària. Ara bé, aquesta part resulta ben minsa respecte 
del conjunt de les ponències i evidencia que la recerca 
sobre llibres infantils i educació literària és minoritària 
en aquests moments en els interessos de la recerca 
educativa a Catalunya.

Pel que fa a les revistes, hem considerat només les re-
vistes amb seu a Catalunya indexades per les agències 

avaluadores, de manera que no citarem els múltiples 
articles publicats pels investigadors catalans en revistes 
espanyoles i estrangeres. També cal dir que, per tal de 
donar idea del panorama de publicacions principals 
sobre el tema, hem recollit, bàsicament, els números 
monogràfics apareguts: 
 
Les revistes del grup Graó han publicat el monogràfic 
coordinat per Carlos Lomas i Manuel Vera, Literatura 
infantil y juvenil a Textos de Didáctica de la Lengua y la 
Literatura, núm. 51, del 2009. Cinc dels set articles van 
signats per investigadores del grup GRETEL (Teresa 
Colomer, Martina Fittipaldi, Mireia Manresa, Ana Ma-
ría Margallo i Isabel Olid) i un per la professora de la 
UB, Ana Díaz-Plaja. D’altra banda, a la revista Articles 
de Didàctica de la Llengua i la Literatura va aparèixer al 
2008 un article de Teresa Colomer i el grup GRETEL: 
El consens educatiu de les lectures a l’ESO (núm. 45, p. 
91-109) que val la pena destacar pel fet que ofereix el 
resultat d’una petita recerca entre més de cent profes-
sors de secundària i de les àrees de filologia i didàctica 
de la llengua de les universitats sobre els criteris més 
generalitzats respecte de lectura prescriptiva d’obres a 
l’etapa secundària.   

També cal destacar el monogràfic La literatura per a infants 
i joves: una proposta d’anàlisi, coordinat per Gemma Lluch 
a Caplletra. València/Barcelona: Institut Interuniversitari 
de Filología Valenciana/Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2009, amb articles d’investigadores catalanes 
com Teresa Duran (sobre il·lustració) i Margarida Prats 
(sobre poesia).

Al 2009, al núm. 457 d’Escola Catalana va aparèixer el 
monogràfic Literatura oral coordinat per Carme Alco-
verro amb diversos articles sobre el tema, experiències 
didàctiques i una entrevista a August Bover. 

La revista Perspectiva Escolar en el seu núm. 330 de l’any 
2008 va publicar el monogràfic Literatura per a joves, 
coordinat per Albert Vilanova amb diversos articles 
sobre l’ensenyament de la literatura a l’etapa secundària, 
una entrevista amb Teresa Colomer i una bibliografia 
recomanada. 

A aquests darrers monogràfics, ja a cavall amb els te-
mes educatius, cal afegir-ne alguns altres amb la ma-
teixa voluntat de ser útils a l’escola, com els d’Aula de          
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Innovación Educativa, núm. 179 (Sinergias en torno a la 
lectura) o Guix: elements d’acció educativa, núm. 355 (Lec-
tura i biblioteca). 

D’altra banda, cal recordar que han continuat publicant-se 
revistes de difusió específiques sobre el tema dels llibres 
infantils i juvenils amb seu a Catalunya, com Faristol, 
òrgan del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, 
CLIJ, Primeras Noticias, així com els suplements dedicats 
esporàdicament al tema per la majoria de diaris de Ca-
talunya o les seccions de revistes catalanes que inclouen 
ressenyes de llibres infantils i juvenils.

Una notícia que pot tenir incidència en la publicació 
d’estudis és la recent aparició de la revista digital: Re-
vista Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & 
Literature de la UAB (<http://ojs.uab.cat/index.php/jtl3/
issue/view/5/showToc>) on es publiquen articles derivats 
de treballs finals de màster. En el seu primer número 
ja n’hi ha un de Martina Fittipaldi sobre la discussió 
d’Emigrantes de Shaun Tan amb alumnes nouvinguts i 
s’anuncia que els dos següents números justament seran 
monogràfics sobre literatura i llibres infantils i juvenils. 

Un altre tipus de publicacions que cal contemplar cor-
respon a les seleccions de llibres per a infants i joves. A 
banda de les nombroses guies de biblioteques, centres 
de recursos o exposicions puntuals, les seleccions d’una 
certa entitat han estat les següents:

• CLIJCAT (2009). A pencar! El món del treball als llibres 
infantils i juvenils. Catàleg de l’exposició monogràfica 
del Saló i Setmanes del Llibre Infantil i Juvenil. Bar-
celona: CLIJCAT Consell Català del Llibre Infantil i 
Juvenil. Accés disponible a: <http://www.clijcat.cat/
consell/catala/documentacio.php>

• Molist, Pep (2008). Dins del mirall. La literatura infantil 
i juvenil explicada als adults. Barcelona: Graó. L’autor 
fa una proposta de lectures a través d’un itinerari que 
mostra diferents gèneres i experiències lectores que 
els llibres infantils i juvenils ofereixen als seus lectors.

• Red de selección de libros infantiles (2009). Libros 
escogidos de literatura infantil y juvenil (3-15 años) 
(2007-2008). La publicació continua la sèrie que va 
iniciar-se fa uns anys a partir de la coordinació de 
diferents instàncies de selecció de tot l’Estat per 

part de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 
Pel que fa a Catalunya hi participa el Consell Català 
del Llibre Infantil i Juvenil, el Grup de Treball de 
Biblioteques Infantils i Juvenils del Col·legi Oficial 
de Bibliotecaris-Documentalistes, el Seminari de 
Rosa Sensat i les revistes CLIJ i Primeras Noticias. 
Accés disponible a: <http://www.fundaciongsr.org/
documentos/red2009.pdf>

• Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil (2009). 
Quins llibres han de llegir els nens? Selecció de llibres 
infantils i juvenils 2003-2007. Barcelona: Associació 
de Mestres Rosa Sensat. La selecció més antiga i 
estable de Catalunya ha publicat una nova edició 
de recomanacions per a infants entre els 3 i els 16 
anys. Inclou també l’actualització de la introducció 
a la primera edició del 1977 que tracta la lectura a 
l’escola, el paper del llibres i els criteris de selecció 
pertinents, acompanyada d’una breu presentació 
del llibre a càrrec de Teresa Colomer.

•	 Llibres infantils i juvenils recomanats per la crítica (2000-
2009). Base de dades realitzada pel grup GRETEL 
que recull els llibres ressenyats per les revistes i 
seleccions de més difusió entre els mediadors des de 
l’any 2000 i que s’actualitza periòdicament (<http://
www.gretel.cat/node/75>).

5  FORMACIÓ SOBRE LITERATURA INFANTIL I JUVENIL

Els cursos sobre literatura infantil i juvenil o els continguts 
sobre el tema inclosos en activitats de formació són molt 
variats i es troben escampats per tota mena d’institucions, 
com biblioteques, entitats de “contacontes”, associacions 
professionals, cursos d’estiu, etc., com és habitual en 
aquest camp des de fa molts anys. Aquí ens limitarem, 
doncs, a citar la formació universitària estable:

Graus	i	màsters	oficials

La reforma Bolonya dels plans d’estudis universitaris no 
ha portat gaires avenços en el camp de la formació sobre 
llibres infantils i juvenils. Ha desaparegut l’assignatura 
troncal de Literatura Infantil a la titulació de Mestre en 
Educació Infantil que havia instaurat el Ministerio a la 
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reforma anterior i els continguts de formació per als 
mestres sobre aquest tema estan inclosos a les assigna-
tures de didàctica de la llengua i la literatura; la novel·la 
juvenil continua sense oferir-se en les titulacions de Filo-
logia i tampoc apareix cap assignatura referida al tema 
en altres titulacions on fora possible, com Traducció i 
Interpretació. Hi ha, això sí, algunes optatives a diferents 
universitats, tant en les titulacions de Magisteri com als 
estudis de Biblioteconomia i Documentació, i també 
s’està treballant en l’oferta d’una Menció en Biblioteca 
Escolar a la UB. 

El curs 2008-2009 va començar el màster interuniversitari 
de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura de la UAB 
i la UB, del qual se’n parla en l’article d’aquest anuari 
dedicat a les biblioteques escolars. En aquest màster la 
literatura infantil hi té una gran presència.

D’altra banda, tal com succeeix des de la seva implan-
tació, els màsters de Recerca en Didàctica de la Llengua 
i la Literatura, tant de la UAB com de la UB, ofereixen 
mòduls sobre literatura infantil dins dels seus programes.
 
Màsters propis i cursos de postgrau

• Màster internacional en Llibres i Literatura Infantil i 
Juvenil. Organitzat per la UAB, el Banco del Libro de 
Venezuela, la Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
i la Fundación SM. Dirigit per Teresa Colomer des 
de l’any 2005, és un curs virtual, amb possibilitat 
d’una setmana presencial a Barcelona. 

• Llibres Infantils i Juvenils: Producció, Usos i Re-
cepció. Organitzat per la UAB, el Banco del Libro 
de Venezuela, la Fundación Germán Sánchez Rui-
pérez i la Fundación SM des del 2007. Curs de 10 
crèdits ECTS .

En resum, resseguir les dades sobre la recerca i la forma-
ció sobre llibres infantils i juvenils dels darrers dos anys 
fa arribar a la conclusió que aquest període no mostra 
un creixement quantitatiu gaire espectacular, però, 
en canvi, hi ha dades qualitatives molt significatives, 
com la consolidació d’equips de recerca, la interrelació 
dels investigadors, els primers projectes competitius 
finançats i amb lligam internacional, la generalització 
de webs de difusió i consulta o la creació dels primers 
estudis oficials d’especialització en el grau i el postgrau 

relacionats amb el tema. Són progressos importants 
que van assentant una plataforma bàsica de recerca 
que possiblement permetrà un salt també quantitatiu 
en els propers anys.

NOTES

1. Accés disponible a: <http://www.ub.edu/frac/>

2. Accés disponible a: <http://www.ub.edu/web/ub/
ca/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/grups/fitxa/I/
IMAGOTDA/index.html>

3. Accés disponible a: <http://www.blanquerna.url.
edu/web/interior.aspx?alias=fpcee.recerca.educacio.
competencia-interlinguistica>
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L’ÀLBUM I L’EDICIÓ CATALANA, ARA COM ARA: 
PANORAMA DEL BIENNI 2008-2009

RESUM

En aquesta aproximació al desenvolupament i situació de l’àlbum 
il·lustrat a Catalunya durant el bienni 2008-2009, es constata un 
increment del seu prestigi entre les diferents modalitats del lli-
bre infantil i juvenil, tot i que determinades inèrcies no acaben de 
permetre’n la seva total eclosió. Tanmateix, s’ha pogut observar 
un interès creixent per l’àlbum dins els grups de recerca acadè-
mics on s’hi han iniciat diferents vies d’estudi que haurien d’anar 
consolidant tant el terme “àlbum” com el contingut d’aquests 
llibres. També des dels espais virtuals es manifesta un dinamis-
me al respecte que no es constata en els mitjans de comunicació 
de masses. Finalment, cal deixar constància d’alguns dels títols 
més representatius i interessants del bienni i d’alguna de les ac-
tivitats públiques o privades que han contribuït a dinamitzar-ne 
i consolidar-ne la presència.

Teresa Duran Armengol
tduran@ub.edu

Universitat de Barcelona
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1  PRESENTACIÓ: ENTRE LA INÈRCIA I L’ESPECIFICITAT

Seria absurd no admetre que en els darrers temps 
l’anomenat àlbum il·lustrat ha adquirit un prestigi crei-
xent a casa nostra, si més no entre els professionals del 
sector. Un prestigi originat per diferents vectors: els 
il·lustradors que xifren en la publicació d’àlbums un 
espai on el seu nom i el seu salari es vegi reconegut; un 
sector editorial que s’esforça per fer minvar el nombre de 
títols anuals, reduint la publicació de quaderns il·lustrats 
en rústega tot desviant-ne el contingut cap al llibre de 
tapa dura; uns llibreters que prefereixen la vistositat 
d’aquesta mena de llibres per a fer aparadors i vendes; 
uns sectors crítics sensiblement més entusiastes amb 
l’àlbum que amb altres publicacions suposadament 
més banals; un sector acadèmic prou centrat en els 
estudis i recerques que origina l’àlbum; i la innegable 
influència estrangera on aquesta modalitat narrativa ja 
és plenament consolidada.

Dins aquest marc general propici, cal observar tanmateix 
algunes inèrcies difícils d’extirpar. En primer lloc, la 
bonança atribuïda a l’àlbum només circula entre sectors 
molt endogàmics del món del llibre. De cap manera es 
podria dir que el destinatari normal i corrent, infant o 
mediador, estigui degudament informat al respecte, o 
sàpiga distingir entre àlbum, llibre il·lustrat, novel·la 
gràfica o conte tradicional. Per tant, el grau d’incidència 
de l’àlbum dins el panorama lector o editor del país  és 
encara aparentment imperceptible, a no ser que es pren-
gui com a dada rellevant, però no quantificable, el ràpid 
exhauriment d’existències dels títols més importants si, 
per obtenir-los i estar-ne al corrent, hom no és amatent 
a passar per la llibreria un cop al mes com a mínim.

En segon lloc, la clara distinció entre àlbum i llibre 
il·lustrat sembla ser només precisa i necessària dins el 
sector acadèmic i crític, ja que, malgrat tot, ni editors 
ni il·lustradors semblen capficar-s’hi massa al respecte. 
Els editors tendeixen a dir “àlbum” d’allò que escapa 
del format de les seves col·leccions escolars i que pu-
bliquen amb tapa dura, destinant-ho, preferentment, al 
públic familiar. I la majoria dels il·lustradors es resisteix 
encara a ser l’autor de la totalitat de l’àlbum, és a dir, 
a redactar-ne el text i a resoldre el maridatge de text i 
il·lustració de manera eficaç. Mentrestant, els escrip-

tors catalans continuen pensant que per a publicar un 
àlbum basta amb redactar una narració breu, tal com 
especifiquen les bases dels pocs concursos que queden al 
respecte, redactat que quedarà magnificat amb el treball 
de l’il·lustrador. Per tant, si els creadors i actants dels 
àlbums  no cerquen l’obtenció d’una obra significativa-
ment atribuïble a la categoria d’àlbum i s’aprofiten de 
la cerimònia de confusió regnant entre el gran públic, 
com estranyar-nos que aquest es desinteressi pel terme?

En tercer lloc, continua molt vigent el fals concepte 
que assimila l’àlbum amb la iniciació lectora dels més 
petits. Això provoca que la majoria d’àlbums publicats 
aquí, siguin d’autors nostrats o traduccions, continguin 
relats de caire més tendre, emotiu o lúdic, que no pas 
insòlit, dur o semiològicament experimental. I que ens 
perdem moltes de les obres mestres que es publiquen 
a fora, adduint que “els nens no ho entendran”. Tot i 
que, de mica en mica, comença a observar-se a través 
de blocs i altres petits cercles de comunicació i difusió, 
una naixent febre de col·leccionista expert entre perso-
nes que han superat llargament l’etapa de la infantesa. 
Aquestes persones tenen com a característica principal 
un bon bagatge en lectura i sintaxi visual, matèria que 
es troba molt a faltar en la formació dels mediadors del 
llibre infantil, ja siguin mestres, bibliotecaris o llibreters. 

I en quart lloc, per no allargar-nos, convindria assenyalar 
una altra inèrcia o mancança, de les que es pateixen a 
l’hora d’ubicar l’àlbum dins els nostres paràmetres de 
lectura quotidians, i que en gran mesura es deriva de 
la inèrcia anterior. Si allò que fa específica la modalitat 
de l’àlbum és el pes narratiu icònic i gràfic de les seves 
il·lustracions, convindria relacionar aquestes amb la 
resta d’imatges narratives que caracteritzen les actuals 
maneres de comunicar-se visualment. I ja no parlem 
només de les imatges de la publicitat, els multimèdia, i 
el cinema, sinó que ens podem centrar en aquelles que es 
difonen sobre el suport paper. Ni el còmic, ni el manga 
ni la novel·la gràfica han cridat mai prou l’atenció dels 
nostres reconeguts col·lectius pedagògics. Fins al punt 
que podria semblar que els axiomes lectors predicats per 
aquests entren en conflicte amb les expectatives i innova-
cions procedents d’alguns altres sectors culturals. Certs 
llibreters i bibliotecaris sí que semblen haver-se adonat 
tant de la demanda social d’aquest tipus de lectura com 
del nexe que uneix àlbum il·lustrat i novel·la gràfica, per 
exemple, i els ubiquen indistintament junts o separats 
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als seus prestatges, segons el criteri de cadascú. Però és 
el pes i el prestigi pedagògic del país qui, havent acollit 
de bon grat la implantació de l’àlbum dins les seves 
llistes de recomanacions, omet encara altres narratives 
visuals potser més complexes, sense adonar-se que hi 
ha àlbums que sí que serveixen per a iniciar els infants 
a la lectura textual i literària, però també, i això és im-
portant, n’hi ha d’altres que acondueixen o pertanyen 
a altres tipus de comunicació visual, davant dels quals 
el desconcert didàctic és evident. 

2  PANORAMA: DARRERES NOVETATS IMPORTANTS 
DINS EL NOSTRE MERCAT

Editors i llibreters diuen que, efectivament, la xifra de 
títols editorials que surten al mercat tendeix a minvar, 
en una maniobra correctora que feia molta falta. Això no 
sembla impedir el nombre creixent de petites editorials 
que es llencen a conquerir el carrer i són aquestes les que 
aposten més clarament pel format àlbum, bàsicament 
traducció o coedició del que es fa més enllà de les nostres 
fronteres. Són editorials menudes, menades per una o 
dues persones, normalment fugitives d’experiències 
editorials més grans i comercials, que empaiten el 
somni de publicar allò que realment els agrada i no 
allò que els agents i factors comercials imposen com 
a llei, malgrat que en el nostre país, les estratègies de 
les distribuïdores continuen sent molt poc operatives.

Per tant, cal ressenyar en aquest 
apartat aquelles traduccions 
que ens apropen a allò que in-
fants i joves de la mateixa edat 
que els nostres llegeixen més 

enllà dels Pirineus. En aquest bienni cal aplaudir la 
publicació, per part d’editorial Cruïlla, de dos àlbums 
excepcionals de gran format com són: Un lleó a París de 
Beatrice Alemagna i El viatge d’en Max d’Anaïs Vauge-
lade. També d’origen francès, L’enemic de Davide Cali 
amb il·lustracions de Serge Bloch, enriqueix privilegia-
dament el fons, encara un xic irregular, de la novíssima 
editorial Takatuka. L’aniversari del senyor Guillemó, en 
la seva senzillesa comunicativa tot seguint la línia de 
Corimbo, seria el quartet que, provinent de França, 
arriba joiosament fins a nosaltres publicat per un segell 

català, al qual caldria sumar 
un interessantíssim volum de 
divulgació artística, Descobrir 
l’art a través del món, de Caroline 
Desnoëttes, editat per Hipòtesi 
i Factoria K de libros conjunta-

ment. D’Alemanya cal aplaudir l’aparició d’un àlbum 
on resulta especialment difícil donar unitat i forma 
gràfica al text, com és el cas de Per què vivim als afores 
de la ciutat, de Peter Stamm i Jutta Bauer, publicat per 
Tàndem. I del món anglosaxó, convé citar el conte 
de Saki, El contador de contes, per l’esforç fet per la 
il·lustradora Alba Marina Ribera maldant per a què el 
llibre es converteixi en un àlbum pròpiament dit, cosa 
que l’editorial Ekaré assegura i que roman dubtosa. O, 
en tot cas, més dubtosa que en la transposició en forma 
d’àlbum del text de Julio Cortázar, El discurs de l’ós, es-
plèndidament il·lustrat per Emilio Uberuaga, i publicat 
a Los Libros del Zorro Rojo, llibre amb el qual obriríem 
el capítol d’aquells títols d’àlbums meritoris que, escrits 
en castellà, han estat traduïts al català. De la mateixa 
editorial la interessant aportació de El llibre negre dels 

colors, feta per les veneçolanes 
Menena Cottin i Rosana Faria 
no és menyspreable, com no 
ho és l’àlbum dels argentins 
Jorge Bucay i Gusti, L’elefant 

encadenat, publicat per RBA/Serres. I ja provinents de 
la península espanyola citem El príncep dels embolics de 
Roberto Aliaga i Roger Olmos, Premi Lazarillo, amb un 
encertadíssim treball de seqüències i de tractament de 
la llum i el color, i Ramon, degut a la sensibilitat literària 
i gràfica de Jesús Cisneros, ambdós editats per Baula.

Podríem aquí, ja que són àlbums sense text que valen 
més or que no pesen, atraure l’atenció dels lectors i 
mediadors catalans envers tres títols certament excep-
cionals, malgrat que no es publiquen a l’empara d’un 
segell editorial nostrat. Són Korokoro d’Émilie Vast, 
un desplegable d’anada i tornada circular, editat per 
Barbara Fiore, i els pop-up ABC3D de Marion Bataille 
i Popville d’Anouk Boisrobert i Louis Rigaud, ambdós 
publicats per la cada cop més atractiva i innovadora 
editorial Kókinos.  I no ens dol, pels motius que s’han 
explicitat a l’inici de l’article, arriscar-nos a afegir en 
aquesta llista d’àlbums, la versió gràfica i gairebé muda 
del Robinson Crusoe, recreat per Ajubel, l’edició de la 
qual se n’ha ocupat Mediavaca. 
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Tornem, però, a l’ortodoxia, i deixem constància d’aquells 
àlbums originats per creadors i editors d’aquí. Combel 
s’ha llençat amb encert a l’edició de pop-ups, i són del 
seu catàleg els títols d’alta enginyeria papiroflèxica La 
llegenda de Sant Jordi o L’arca de Noè fets amb humor i 
gràcia per Lluís Ferrer i Mercè Canals. També és reco-

manable el joc proposat per 
Mira Mira d’Àngels Navarro i 
Carme Queralt. Però sobretot, 
i per l’interès que han desper-
tat en prestigioses editorials 
estrangeres, convé destacar 
els àlbums de coneixement 
artístic realitzats per Patrícia 

Geis, Alexander Calder, Andy Warhol o La Mona Lisa. La 
Galera publica i promou el Premi d’Àlbum Il·lustrat 
Hospital Sant Joan de Déu, que el 2008 va guanyar Per 
un botó de Carles Cano i Joma, i enguany En Faiquè de 
Ruth Vilar i Arnal Ballester, assolint aquest darrer un 
llistó certament més alt que en la convocatòria anterior. 
Però al marge de la vistositat de premis i de pop-ups, 
volem de totes, totes, deixar constància de dos àlbums tan 
singulars com humils de presentació, el tiratge dels quals 
no superava els cinc-cents exemplars, publicats per Sd a 

la col·lecció El Cargol Golafre, 
en risc d’extinció, tot i ser me-
reixedors del més ampli ressò 
nacional i internacional. Un es 
deu al delicat treball de llapis 
de Bernat Cormand i Rifà, i es 
titula El dibuixant d’óssos, amb 
una ben plantejada intriga, un 

si és no és surrealista, i una magnífica realització gràfica. 
L’altre es titula Dues rodones idèntiques? i és obra de Neus 
Moscada, a qui pel seu encert conceptual i minimalista a 
l’hora d’exposar gràficament i dialogadament la qüestió 
de la identitat de les protagonistes, algú ha ubicat dins 
l’estela dels àlbums de Bruno Munari.

Citant a clàssics com Munari, també caldria congratular-
se de la reedició d’alguns àlbums il·lustrats que feia anys 
que no retrobàvem a les llibreries i prestatgeries, com 
són els de Leo Lionni, Fred Marcellino, Arnold Lobel, 
Iela Mari, Raymond Briggs, Carme Solé i Vendrell, etc., 
clàssics contemporanis que honren i precisen l’aportació 
dels àlbums a la literatura tota.

3  RECERQUES: DEFINIR L’ÀLBUM

Com ja ha estat dit, dels diferents sectors professionals 
que s’ocupen del llibre i la lectura infantils i juvenils, 
la definició acurada d’aquesta modalitat bibliogràfica 
només sembla encaparrar principalment al sector acadè-
mic, i això està bé, perquè aquesta és la seva funció.1 Tot 
i que confiem que, dins d’aquest mateix Observatori, 
ja hi ha qui ressenya encertadament l’estat actual de 
la investigació, difusió i recerca acadèmica, no creiem 
extralimitar-nos si centrem l’atenció del lector o lectora 
en dues noves aportacions específiques i nostrades a la 
definició d’àlbum, sobretot després dels enunciats de 
l’epígraf anterior. 

Seguint l’estela iniciada per les tesis doctorals catalanes 
que s’han ocupat de l’àlbum des dels inicis del 2000, 
almenys dues investigacions, que esperem que arribin 
aviat a constituir una tesi doctoral, des de la Universi-
tat de Barcelona han contribuït significativament en la 
definició de l’àlbum, dins el bienni que estudiem. La 
primera, publicada a inicis del 2008 tot i que porta data 
anterior, es deu a Emma Bosch Andreu (2007) on fa un 
recorregut pràcticament exhaustiu dels enfocaments i 
definicions que s’han donat de l’àlbum i acaba proposant 
aquesta, que, a parer seu les resum i redirigeix totes: 

“Álbum es arte visual de imágenes secuenciales fijas 
e impresas, afianzado en la estructura de libro, cuya 
unidad es la página, la ilustración es primordial y el 
texto puede ser subyacente”.2

La segona, més recent, es deu a Maica Castellà Dagà 
(2009) qui també, després d’observar diferents opinions 
sobre la manera d’entendre i enfocar aquest tipus de 
llibres, diu així: 

“L’àlbum il·lustrat és un producte editorial innovador 
conformat per una unitat d’art visual i literari de caire 
bàsicament narratiu, en el que allò que es diu sovint 
s’explica mitjançant la influència de dos llenguatges, 
el verbal i el visual, i on les il·lustracions tenen un 
pes indiscutible en la construcció de significats i del 
sentit de l’obra”.3
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Si s’analitzen les dues definicions, és fàcil observar-ne 
les coincidències pel que fa al pes narratiu de la imatge, 
tot i que la definició de Bosch incideix en la unitat de 
la pàgina dins l’àlbum il·lustrat (ja que la unitat seria la 
vinyeta dins l’àlbum de còmic, i hi poden haver vàries 
vinyetes en una sola pàgina) mentre que en la definició 
de Castellà ambdues modalitats d’àlbum quedarien 
englobades en un mateix paquet (potser per omissió).

Des de la Universitat Autònoma de Barcelona, també 
altres recerques prèvies a la tesi doctoral, com les de 
Brenda Bellorín, Vanessa Amat i Silvina Juri van acotant 
l’àmbit d’acció i recepció de l’àlbum il·lustrat. Tant de bo 
que aquestes recerques en la definició de l’àlbum vagin 
penetrant en el context social i professional, mitjançant 
una adient divulgació i difusió.

4  DIVULGACIÓ I DIFUSIÓ DE L’ÀLBUM

Pel que fa a la divulgació i difusió concretament de 
l’àlbum no ha canviat gran cosa en aquests darrers anys. 
De tots els mitjans que se’n podrien ocupar, els que 
ho fan tenen un radi d’acció reduït i amb destinatari 
molt concret i professional, de manera que encara no es 
pot dir que s’hagi trencat el cercle endogàmic de gent 
preocupada pel tema. Fins a cert punt, això és normal 
en un país que relega quasi sistemàticament la llengua 
i la cultura davant d’altres prioritats socials.

Hi ha, doncs, continuisme en la divulgació i estudi de 
l’àlbum, com n’hi ha en la LIJ. Podem ressenyar com a 
àmbits de difusió i divulgació:

• La premsa especialitzada. 
• La premsa no especialitzada.
• Els mitjans de comunicació audiovisuals quotidians.
• Els mitjans de comunicació digitals (webs, blocs i 

altres).
• Les publicacions en forma de fulletó de títols reco-

manats.

De tots ells, el primer àmbit es manté en el lloc més 
destacat pel que fa a aportacions específiques al voltant 
de l’àlbum, especialment la revista catalana Faristol, que 
enguany, al número 65 ha publicat un article en forma 

d’entrevista o taula rodona menada per la bibliotecària 
Glòria Gorchs, on es comenten diferents vessants de 
l’àlbum en l’actualitat.4 L’aparició, a la primavera del 
2008, del número 1 de la revista bilingüe castella-anglès 
Bloc (<http://revistabloc.es/>)  prometia centrar-se molt 
específicament en l’àlbum, i en aquests moments, amb la 
revista consolidada, sembla que la presència del context 
català de producció d’àlbums hi és encara molt escas-
sa. Com sempre, les revistes en castellà CLIJ i Peonza 
dediquen gran part del seu contingut a l’àlbum i els 
seus autors. I, dins d’aquesta rutina habitual, esmentar 
dues notícies en el context català: una de bona i una de 
dolenta. La bona seria la publicació del número 46 de 
la revista filològica Caplletra, coordinat per la doctora 
Gemma Lluch, en un monogràfic dedicat a la LIJ, on es 
fa esment de l’àlbum i la seva lectura.5 I la dolenta és la 
pràctica desaparició de la revista Ooohèee, que editava 
l’Institut d’Estudis Baleàrics.
 
Allí on es nota més dinamisme i inquietud pel que fa a 
la divulgació de l’àlbum és en l’espai virtual, amb nom-
broses aparicions de nous blogs de comentaris i opinions 
al respecte. Deixant de banda les pàgines que els propis 
autors dediquen a la seva pròpia obra o a la d’aquells 
altres títols i autors que els criden l’atenció, d’entre les de 
divulgació més general, citaríem, pel seu interès específic: 
Dibuixamunconte,6 Ilusinfantil 7 o Lefiguredeilibri,8 menat 
per Anna Castagnoli, una italiana afincada a Barcelona 
que és tota una experta a qui convé seguir de prop pel 
seu encert en els enllaços i l’anàlisi dels àlbums que pro-
posa. Tot i que encara es troba en fase experimental, és 
també bo recomanar la següent experiència innovadora 
en l’animació lectora dels àlbums: <http://www.vimeo.
com/8215254>.

I pel que fa als fulletons amb recomanacions bibliogràfi-
ques –com els que editen Abacus o Rosa Sensat– continuen 
el seu camí, amb un públic fidel que sembla no adonar-se 
de la barreja de reedicions i novetats posades dins un 
mateix sac i de la bona voluntat en citar almenys un títol 
per editorial, com si totes assolissin i mantinguéssin el 
mateix nivell qualitatiu.

No es podria acabar aquesta breu sinopsi del bienni 
sense citar algunes de les coses i fets que contribueixen 
a bastir un teixit social al voltant de l’àlbum. Hi ha hagut 
algunes exposicions, de públiques, com les que promou 
el Consell Català del Llibre per a Infants i Joves, o de 
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privades, per exemple a la Sala Rovira de Barcelona, que 
manté una atenció creixent al voltant de l’àlbum. Hi ha 
hagut la tenacitat del director de l’Escola d’Il·lustració, 
Ignasi Blanch, per promoure l’obra dels seus alumnes 
i fer que en veiessin d’altres. Hi ha hagut algun màster 
en il·lustració a les escoles de disseny. Hi ha hagut força 
cursos destinats a l’àlbum a les escoles d’estiu. Hi ha hagut 
la constància i bona disponibilitat de l’Institut Goethe 
per difondre i presentar àlbums d’autors alemanys. Hi 
ha hagut una bona presència d’àlbums catalans premiats 
a la Fira de Bolonya i un degoteig constant de visites 
al Saló de Montreuil, impensable fa només cinc anys. 
L’editor de Gustavo Gili estava a punt d’encetar una línia 
de publicacions al voltant de la il·lustració i l’àlbum, que 
ens fa por que hagi quedat estroncada amb la seva mort. 
Tal com han mort o entrat a la UVI algunes editorials i 
altres han nascut i crescut. Les llibreries dels museus i 
centres d’art van omplint, poc a poc, els seus prestatges 
amb àlbums, novel·les gràfiques i llibres il·lustrats molt 
ben seleccionats  i han esdevingut un bon lloc on trobar-
hi novetats internacionals. Està en peu dins les entitats 
públiques el projecte d’un Museu de la Il·lustració i el 
Còmic, que només cerca local. S’ha pogut mantenir en 
peu el premi Capcir de Manresa per a àlbums. Rere el I 
Simposi sobre l’Àlbum organitzat pel grup GRETEL de la 
UAB, va tenir lloc, al setembre de 2009, el segon simposi 
a Glasgow, on les aportacions catalanes no foren plat de 
segona taula. Al novembre, la tenacitat de Nati Calvo va 
dur a la Biblioteca Xavier Benguerel de Barcelona la figura 
de Sophie Van der Linden, autora de Lire l’album (2006), 
un llibre fonamental per als estudiosos que ompliren la 
sala i que, segurament, mai podrem traduir, ni tan sols 
al castellà, perquè cal negociar els drets de cadascuna 
de les seves més de mil imatges amb els autors,9 i hi ha 
hagut tota una munió de petits actes més, tant al cap i 
casal de Catalunya com en petitíssimes poblacions, ac-
tivitats que ultrapassen el marc habitual de la diada de 
Sant Jordi, diada on cada any el llibre infantil queda més 
menystingut. En resum, hi ha hagut vida. I que duri...

Com desitgem que duri, en aquests moments de crisi 
econòmica, l’esforç i bona tasca de dues noves llibreries 
dedicades al llibre infantil i juvenil i força més especial-
ment a l’àlbum. Una es troba a Sant Cugat del Vallès, on 
al carrer Xerric 22 hi trobareu Pati de Llibres, que és una 
llibreria que s’ho val, amb unes mestresses d’allò més 
capacitades per orientar clients i organitzar activitats. I si 
aneu al carrer General Àlvarez de Castro 5, de Barcelona, 

hi trobareu l’altra nova llibreria, Abracadabra, amb un 
fons esplèndid d’àlbums i altres llibres d’importació 
a un preu tan bo que gairebé us evita les despeses de 
comprar-los per internet. 

Per acabar, només voldríem demanar perdó a tots aquells 
que en llegir això es pensaran que els seus noms o fets 
han estat omesos expressament. De debò que ens hauria 
agradat molt tenir més informació de tot allò fet o per fer 
en matèria d’àlbum a Catalunya, durant el 2008 i el 2009. 
Disculpeu-nos. Hem fet el que hem pogut, nosaltres per 
engiponar aquest informe i vosaltres, citats o oblidats, 
per donar vida i presència a aquest indefinible i molt 
estimable artefacte que és l’àlbum.  
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LLIBRES INFANTILS DE CONEIXEMENTS 
I BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES

RESUM

L’article analitza la producció editorial de llibres infantils de co-
neixements en català, tot establint les limitacions de les fonts es-
tadístiques i altres recursos bibliogràfics que es troben a disposi-
ció dels estudiosos. Es proposa com a alternativa l’explotació de 
les dades generades pel Sistema d’Adquisició Bibliotecària, del 
qual se n’explica el funcionament. L’anàlisi d’aquestes dades per-
met establir quines editorials són les més destacades en l’àmbit 
de la producció de llibres infantils de coneixements, quines són 
les propostes que fan al Sistema i quins títols s’adquireixen per a 
formar part del fons de les biblioteques públiques catalanes. Es 
conclou que eines d’aquest tipus permeten relacionar l’oferta i la 
demanda i, a més, retroalimenten el coneixement que el sector 
editorial pot tenir de les demandes del públic.

Jordi Llobet Domènech
jllobetd@gencat.cat

Sistema d’Adquisició Bibliotecària. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura  
2008-2009, pp. 14-19

© 2010  Universitat de Barcelona, Facultat de Biblioteconomia i Documentació

30

Els enllaços d’aquest article han estat revisats el dia 02/08/2010.



1  PRESENTACIÓ

L’enllaç entre els llibres infantils i les biblioteques públi-
ques que encapçala el capítol respon a un doble interès. 
D’una banda, es planteja com un recurs operatiu per fer 
front a la manca d’estudis i de dades estadístiques sobre 
la producció i l’evolució del sector editorial dels llibres 
infantils de coneixements. De l’altra, busca explotar la 
informació generada des de l’àmbit de les biblioteques 
públiques, a partir d’una anàlisi de les dades extretes 
del Sistema d’Adquisició Bibliotecària (SAB), una línia 
d’ajuts a l’edició en català articulada en funció de la de-
manda de les biblioteques, observadores privilegiades 
dels interessos i de les necessitats de la comunitat lectora. 

La promoció del llibre i de la lectura en català són dos 
objectius que comparteixen, entre d’altres agents, el 
sector editorial i les biblioteques públiques catalanes. 
Per assolir aquests objectius, el Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya va impulsar un progra-
ma de suport a l’edició en català en el qual participa 
la Subdirecció General de Biblioteques, la línia d’ajuts 
impulsada des de la Subdirecció es gestiona a través 
del SAB,1 un procediment centralitzat d’adquisicions 
d’obres bàsiques en català d’interès cultural destinat a 
cooperar en el desenvolupament de les col·leccions de 
les biblioteques públiques de Catalunya.2   

El SAB canalitza l’intercanvi d’informació entre els edi-
tors i les biblioteques a través d’una aplicació informàtica 
que integra tots els processos de treball: bibliogràfic, 
tècnic, administratiu i econòmic. L’aplicació compta, 
alhora, amb eines per fer una anàlisi de les dades intro-
duïdes i per elaborar estadístiques tant de les propostes 
presentades pels editors com de les adquisicions de les 
biblioteques.3 
      
    6  

Les dades estadístiques del SAB seran el punt de partida 
del nostre estudi sobre els llibres infantils de coneixe-
ments en català. L’anàlisi de les propostes editorials 
presentades al SAB, així com la demanda bibliotecària 
efectuada, aporten dades significatives tant sobre les 
característiques i les tendències del mercat com sobre 
els camps temàtics que centren l’interès de les biblio-
teques integrades en el Sistema de Lectura Pública de 
Catalunya. 

Evidentment, la perspectiva bibliotecària del SAB sobre 
l’evolució de la producció editorial és parcial i limitada. 
Tot i així, l’univers de la mostra treballada indica unes 
tendències i unes intervencions lectores prou significa-
tives, tal com veurem a continuació.4

2  DEL MERCAT A LA BIBLIOTECA

L’interès de recórrer a la informació del SAB, com 
dèiem, rau en el fet que els estudis descriptius de la 
producció editorial s’ocupen del sector de l’edició de 
llibres infantils i juvenils en el seu conjunt (imaginació 
i coneixements) i no proporcionen dades específiques 
sobre l’evolució del camp dels llibres de coneixements. 
És el cas de la Panorámica de la edición española de libros, 
i de l’Informe de comercio interior del libro en Catalunya, 
fonts de referència per conèixer l’evolució del mercat.5 

Aquests mateixos estudis, en canvi, ens són molt útils 
per situar el volum global de la producció editorial en 
català d’aquests darrers anys i per valorar el pes específic 
que hi tenen en conjunt els llibres infantils i juvenils:
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Quan parlem de llibre infantil en català estem parlant, 
doncs, d’un sector editorial que representa, tant pel que 
fa a la producció de títols i d’exemplars com al volum de 
la facturació, una de les apostes més potents dels editors 
en llengua catalana. 

El SAB ofereix una panoràmica similar de l’edició en 
català de llibres infantils, segons les dades del període 
2005-2009, que correspon als cinc primers anys del seu 
funcionament. La partida pressupostària que ha ges-
tionat el SAB, els dos darrers anys, ha estat d’1.500.000 
€ anuals que s’han distribuït territorialment entre les 
343 biblioteques públiques de Catalunya en funció de 

les categories assignades des de la Subdirecció General 
de Biblioteques. 

Al llarg d’aquest període s’han presentat al SAB un total 
de 10.045 propostes corresponents a 286 editorials de 
Catalunya (86 %), del País Valencià, de les Illes Balears i 
d’altres regions de l’Estat. La tria dels títols de les diferents 
matèries presentats pels editors s’ha fet d’acord amb el 
model de col·lecció i els criteris de valoració establerts 
en l’ordre del Sistema. 

La relació entre l’oferta global proposada i la demanda 
efectuada per les biblioteques es detalla en la taula següent:
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La taula anterior evidencia el pes de l’apartat dels lli-
bres infantils dins del SAB; una secció que representa 
en conjunt el 35,64 % de les propostes presentades pels 
editors, el 37,02 % dels títols triats pel SAB i el 42,20 % 
dels exemplars adquirits pel conjunt de les biblioteques. 

Cal observar, a més, que la tria dels títols prioritza l’apartat 
dels LIJ de coneixements (519 títols triats, de 937 propos-
tes; un 55 %) molt per sobre de la tria de la secció dels 
LIJ d’imaginació (940 títols triats, de 2.644 propostes; un 
35 %). El reforç dels llibres de coneixements s’accentua 
encara més en la demanda bibliotecària; com es pot 
veure, l’increment del percentatge d’exemplars adquirits 
dels llibres de coneixements (17,23 %) supera també 
àmpliament l’oferta feta (13,17 %). 

Les dades exposades evidencien una aposta potent per 
l’apartat dels llibres infantils de coneixements. 

El SAB permet anar més lluny en facilitar les dades bà-
siques que fan possible identificar el contingut temàtic, 
les editorials i les propostes bibliogràfiques del camp 
dels llibres infantils de coneixements que generen més 
interès en l’entorn bibliotecari. 

La taula següent descriu la composició temàtica de la tria 
oferta a les biblioteques, en xifres globals i en percentatge, 
així com la demanda de les biblioteques. La correlació 
dels percentatges i la mitjana d’exemplars adquirits per 
títol indiquen les matèries que generen l’interès més gran 
en l’àmbit bibliotecari sobre el conjunt de la producció.
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La lectura de les xifres anteriors mostra un cert de-
sequilibri pel que fa a la composició dels diferents camps 
temàtics i evidencia el pes decisiu en el conjunt de l’oferta 
bibliogràfica i de la demanda bibliotecària de dos camps 
temàtics: la secció de les ciències pures i naturals (26,01 %) 

i l’apartat de les belles arts, els espectacles i els esports 
(19,85 %).  

La fredor de les xifres es pot temperar amb la llista dels 
títols i les col·leccions que han generat un interès més 
alt al llarg del període objecte d’estudi.
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La lectura del conjunt de la llista de les propostes triades 
permet fer algunes observacions generals que ja s’apunten 
en la relació dels títols més demanats per les biblioteques 
que acabem de reproduir. En primer lloc, cal destacar 
la preeminència dels autors catalans en el conjunt de la 
producció i específicament en l’oferta d’alguns segells 
editorials com ara Parramón o Salvatella. En segon lloc, 
cal valorar que la majoria d’aquests autors participen 
en el desenvolupament de sèries amb certa continuïtat; 
d’aquesta manera, les editorials donen estabilitat als 
creadors de continguts a través de projectes de llarg 
recorregut (amb sort diversa), com són les Petites his-
tòries de Mediterrània, les col·leccions Em dic…, els atles 
i els apunts de l’editorial Parramón, Els contes contats 
de Cromosoma, els llibres de natura de Cossetània, la 
col·lecció Lluerna de l’Abadia de Montserrat, l’Alfabet 
solidari de la Fundació Intermón-Oxfam, Aprenem, Ria-
lles i les primeres guies de La Galera o les sèries Fauna 
en perill i Això és art de Combel, iniciades recentment.   

L’aposta per projectes seriats es dóna també en alguns 
segells editorials que construeixen la seva oferta bi-
bliogràfica, bàsicament, a partir de la compra de drets 
a l’estranger i de traduccions. És el cas de col·leccions 
tan interessants com ara El món estimat d’Empúries, els 
atles i les mitologies de Blume, les sèries Minizoo i Pensa-
hi de Cruïlla o els àlbums dedicats a les civilitzacions 
antigues de RBA. 

Els avantatges estratègics del desenvolupament de 
col·leccions de llarg recorregut, que afavoreixen la vi-
sibilitat del projecte i la identificació del missatge per 
part dels lectors, no ha de deixar en segon terme l’interès 
especial d’algunes propostes singulars editades els últims 
anys entre les quals caldria destacar les obres: Buzz: el 
llibre dels insectes, de Caroline Bingham (Parramón); El 
domador de línies, de Marc Granell i Paco Giménez (Pe-
rifèric); Els secrets del mag Lari, de Montse Lari (Pagès) 
o la Història il·lustrada de Catalunya per a petits i grans 



(Edicions 62). Cada un d’ells omple un espai lector i ho 
fa amb uns valors específics: l’excel·lència formal, el risc 
creatiu, la confiança en els referents culturals propis o 
l’aportació de continguts bàsics en un camp determinat, 
com és la història de Catalunya, francament mal assistida.

A l’hora de cobrir certs buits temàtics, seria imperdo-
nable no esmentar l’esforç d’alguns segells per atendre 
la demanda creixent provocada bé pels canvis en el 
currículum escolar bé per les  commemoracions de 
relleu, com ara l’Any Mozart o l’Any de l’astronomia. 
De tots ells i deixant de banda els temes de ciències 
naturals que sempre han rebut força atenció, la música 
és el camp temàtic que ha generat la demanda més alta 
en l’entorn bibliotecari durant els últims anys. En aquest 
sentit, cal destacar de forma especial el treball realitzat 
per l’editorial Combel amb la col·lecció Descobrim els 
músics i per les Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
amb l’edició de cançoners. 

Encabir en tant poc espai una panoràmica de la produc-
ció dels llibres infantils de coneixements és francament 
difícil i aboca a un retrat incomplet amb absències impor-
tants. Seria imperdonable, tanmateix, no fer referència 
a l’esforç fet i el risc assumit per algunes editorials a 
l’hora de renovar les adaptacions dels clàssics amb 
projectes de gran qualitat. La revisió i l’actualització 
dels referents de la nostra cultura ha estat superada 
de forma excel·lent, amb els títols publicats per Com-
bel i Edebé, des de l’adaptació de L’Odissea, a càrrec 
d’Albert Jané, amb il·lustracions de Pep Montserrat, 
fins a l’adaptació del Tirant lo Blanc, a càrrec de Rosa 
Navarro, amb il·lustracions de Francesc Rovira. 

La demanda bibliotecària de cada segell editorial dóna 
una mesura aproximada de l’atenció que reben el con-
junt de les seves propostes. La taula següent recull 
aquesta demanda ordenada en funció del percentatge 
d’exemplars adquirits:
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Gairebé tots els segells editorials publiquen la versió 
catalana i la castellana de la mateixa obra, fet que enri-
queix l’oferta bibliogràfica disponible al mercat. De fet, 
en aquests moments, la producció catalana de llibres 
infantils de coneixements juga un paper important 
en la configuració del sector tant a Catalunya com al 
conjunt de l’Estat. I aquesta capacitat, molt probable-
ment beneficia també la producció de més títols en 
català, fins al punt d’assolir una oferta bibliogràfica 
que gairebé no desatén cap camp temàtic d’interès. 
Un altre aspecte que comparteixen l’edició en català i 
en castellà és l’esperança de vida dels seus projectes; 
les reedicions són gairebé inexistents i la disponibilitat 
dels títols en el mercat és molt curta, fet que obliga els 
professionals a treballar amb una oferta bibliogràfica 
molt inestable.

3  MÉS PERSPECTIVES BIBLIOTECÀRIES

Com hem vist, el SAB obre unes expectatives interes-
sants en la relació entre els agents del sector editorial i 
el camp de la lectura pública, a més d’oferir informació 
valuosa per analitzar l’evolució de la producció en dife-
rents àmbits. El SAB mostra també com el coneixement 
i les necessitats específiques del camp de la biblioteca 
permeten reforçar les estratègies del sector editorial. 

En línies paral·leles, avancen altres iniciatives de relleu 
en àmbits propers al món bibliotecari. Cal destacar aquí 
l’oferta d’exposicions temàtiques que fa el Consell Català 
del Llibre Infantil i Juvenil7 dedicades a tractar temes 
diversos des del punt de vista de la literatura infantil i 
juvenil; i també cal valorar molt positivament la tasca 
de la Biblioteca Infantil de Rosa Sensat, a través dels 
reculls bibliogràfics temàtics que publicava periòdica-
ment, una iniciativa aturada des de fa massa temps.8

Però, potser, en el camp bibliotecari la proposta més 
rellevant dels últims anys hagi estat la publicació des 
de la Subdirecció General de Biblioteques de dues 
bibliografies bàsiques de llibres de coneixements per 
a l’educació primària9 i per a l’educació secundària 
obligatòria.10 El treball, fruit d’un projecte de cooperació 
entre el Departament de Cultura i Mitjans de Comu-
nicació i el Departament d’Educació, vol contribuir al 

desenvolupament de les col·leccions del conjunt de 
les biblioteques escolars del país i, específicament, als 
serveis bibliotecaris integrats dins del projecte Puntedu. 
No és cap novetat dir que el desenvolupament del sector 
editorial dels llibres de coneixements es veuria molt 
afavorit amb l’existència d’una xarxa potent de biblio-
teques escolars. Malauradament, el progrés d’aquesta 
xarxa no sembla ser, en el context econòmic actual, un 
objectiu prioritari del Departament d’Educació, ni un 
motiu de preocupació alarmant pel sector editorial. No 
crec que sigui tampoc novedós reclamar l’articulació de 
fórmules originals i creatives que permetin dissenyar 
estratègies operatives de treball entre el sector editorial 
i el camp de les biblioteques escolars.

No és tampoc cap novetat dir que els canvis tecnològics 
en les formes de transmissió del coneixement poden 
justificar un cert astorament estratègic en l’evolució 
del sector, atesa la incidència que tindran en la crea-
ció de continguts, en la producció editorial d’aquests 
continguts i en les formes de la seva difusió i recepció. 

El que ben segur que deu ser una novetat és expressar 
la confiança en la funció dels llibres de coneixements 
descrits com a miralls que encara poden reflectir el 
món amb encert i que probablement encara ho faran 
durant un cert temps.
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NOTES

1. Accés disponible a: 
<https://bscw.cultura.gencat.net/sab/>

2. Les dades bàsiques sobre l’estructura i el funcionament 
del SAB es poden seguir a l’article de Jordi Llobet i Eva 
Rivera, “Lectura pública i mercat editorial: el Sistema 
d’Adquisició Bibliotecària, com a punt de partida”. 
En: Jornades Catalanes d’Informació i Documentació 
(10es: 2006: Barcelona), Barcelona: Col·legi Oficial de 
Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2006, p. 
113-129.

3. El model de col·lecció i els elements que orienten 
la selecció de les propostes es concreten en els criteris 
de valoració inclosos a l’ordre que regula el programa 
d’ajuts: “Ordre CLT/437/2005, d’11 de novembre, per la 
qual s’aproven les bases que han de regir el programa 
d’ajuts a la producció editorial en català i al foment de 
la lectura pública en català, i se’n regula la tramitació 
telemàtica (codi 14201)”, DOGC, núm. 4513 de 18 de 
novembre de 2005, p. 37333-37335. 
<http://www.gencat.net/diari/4513/05314146.htm> 
L’ordre ha tingut dues modificacions posteriors que es 
troben també disponibles a l’adreça del SAB.

4. El SAB gestiona, actualment, la demanda de 343 bi-
blioteques públiques i queden al marge de l’observació 
les biblioteques escolars integrades en el servei Puntedu 

del Departament d’Educació, que no participen en el 
Sistema.

5. Tampoc no és fàcil obtenir dades estadístiques globals 
de l’evolució dels llibres de coneixements a través de 
les panoràmiques generals que ofereixen altres tribunes 
de referència com ara el CLIJ, Faristol o l’Anuario sobre 
el libro infantil y juvenil, del grup SM, en les quals es 
tracta sistemàticament d’aquest camp del llibre infantil.

6. Les dades de la taula 1 i 2 exclouen la producció 
dels llibres de text per tal d’identificar de forma més 
precisa l’horitzó de possibilitats lectores en el camp de 
les biblioteques públiques.

7. Accés disponible a: 
<http://www.clijcat.cat/consell/catala/exposicions.php>

8. Les últimes exposicions fetes des de ClijCat són: De 
l’ABC a l’SMS: la comunicació escrita en els llibres per a 
infants i joves i A pencar!, el món del treball en els llibres 
infantils i juvenils. Les últimes bibliografies temàtiques 
amb una selecció de llibres per a infants publicades per 
Rosa Sensat van ser: La mediació, una cultura per conviure 
en pau (2006), <http://www.rosasensat.org/antiga/biblio-
teca/Medi-Inf.pdf>; L’educació de la llibertat (2007), <http://
www.rosasensat.org/antiga/biblioteca/bibllinfw.pdf> o 
Fer de mestre a l’escola democràtica (2008), <http://www.
rosasensat.org/antiga/biblioteca/Democra-inf08.pdf>.

9. Accés disponible a: <http://www20.gencat.cat/docs/
CulturaDepartament/DGCC/Documents/Arxiu/SIS/
bibliografia%20escolar%20-%20coneixements.pdf>

10. Accés disponible a: <http://www20.gencat.cat/docs/
CulturaDepartament/DGCC/Documents/Arxiu/SIS/
Coneixements%20per%20a%20ESO.pdf>
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LES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES A CATALUNYA 
DURANT ELS ANYS 2008 I 2009: 
ESTAT DE LA QÜESTIÓ

RESUM

Es recullen les dades, les publicacions i les accions més rellevants 
que han tingut lloc durant els anys 2008 i 2009 relacionades amb 
les biblioteques públiques a Catalunya amb l’objectiu de veure 
quin és l’estat de la qüestió i fer una anàlisi que permeti detectar 
l’estat d’aquests equipaments, el tipus d’activitats que estan rea-
litzant i els àmbits en el quals s’està treballant. Finalment, es fa 
una reflexió sobre l’estat del sector amb algunes línies de treball 
que caldria potenciar en el futur.
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1  ESTAT DE LA QÜESTIÓ

En aquest apartat s’ofereix un recull de les dades es-
tadístiques disponibles (any 2008) i les accions més 
rellevants que s’han fet al llarg del 2008 i 2009 en l’entorn

de les biblioteques públiques de Catalunya, accions que 
s’acompanyen d’un breu comentari que argumenta la 
seva rellevància.
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D’acord amb aquestes dades i els balanços fets pels ma-
teixos responsables, podem considerar que els resultats 
milloren amb els anys: augmenten els usuaris, augmenta 
el préstec i millora l’oferta de serveis i equipaments. 
Malgrat que el nombre de bibliobusos per atendre les 
poblacions de menys de 3.000 habitants no augmenta, 
en el total si augmenta el nombre de població atesa que 
arriba a més del 98%.

Durant l’any 2008 es van inaugurar vint biblioteques,1 

catorze de les quals foren resultat d’un trasllat d’edifici, 
dues d’una ampliació i només quatre van suposar l’oferta 
d’un nou servei a poblacions que no tenien biblioteca pú-

blica. Distribuïdes per províncies, nou van inaugurar-se 
a Barcelona de les quals tres van ser a la mateixa ciutat, 
cinc a Girona (una d’elles a la ciutat), tres a la província 
de Tarragona i una a la de Lleida. Dues biblioteques més 
es van obrir a municipis de les Terres de l’Ebre.
  
Durant l’any 2009 es van inaugurar disset biblioteques 
de les quals cal destacar que onze van representar nou 
servei per al municipi, quatre foren resultat d’un tras-
llat d’edifici i dues d’una ampliació. Distribuïdes per 
províncies, quinze van inaugurar-se a Barcelona de les 
quals tres van ser a la mateixa ciutat i totes elles nous 
equipaments, una a Girona i una a les Terres de l’Ebre.

Font: Generalitat de Catalunya: Sistema de Lectura Pública. Balanç de 2008. 
<http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/DGCC/Documents/Arxiu/Estadistiques/Estad%C3%ADstiques%202009/Bal-
anc%20de%202008.pdf>

1.1 DADES ESTADÍSTIQUES

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/DGCC/Documents/Arxiu/Estadistiques/Estad%C3%ADstiques%202009/Balanc%20de%202008.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/DGCC/Documents/Arxiu/Estadistiques/Estad%C3%ADstiques%202009/Balanc%20de%202008.pdf


A més de les dades de la Subdirecció General de Bibliote-
ques de la Generalitat de Catalunya, les dades segregades 
per a la província de Barcelona es poden consultar a la 
web de la Diputació de Barcelona (<http://www.diba.es/
biblioteques/documentspdf/estadistiques_globals2008.
pdf>), les de la província de Girona al web del Servei de 
Biblioteques de la Diputació de Girona(<http://www.
bibgirona.net/servei/?page=estadistiques>) i pel que fa a 
la ciutat de Barcelona, a l’apartat d’estadística del Con-
sorci de Biblioteques de Barcelona (<http://www.bcn.es/
estadistica/catala/dades/anuari/cap06/C0601010.htm>). 

Complementen aquestes dades, les recollides pel Mi-
nisterio de Cultura corresponents a les biblioteques 
públiques de les capitals de província de les quals tenen 
la titularitat (<http://mapabpe.mcu.es/mapabpe.html>)  
En el nostre cas, s’hi poden consultar les dades específi-
ques de les Biblioteques de Girona, Lleida i Tarragona.

1.2 ACCIONS

Es presenten ordenades cronològicament aquelles ac-
cions que s’han considerat més rellevants:

•	 Actualització	del	Mapa	de	Lectura	Pública (juliol 
2008). Aquesta actualització s’adapta a les necessitats 
derivades de l’increment de la població i estableix, 
entre d’altres aspectes, que Catalunya haurà de 
tenir 421 biblioteques, davant les 338 previstes en 
el mapa del 2003.

•	 Imagina	la	biblioteca	pública	del	segle	XXI (setem-
bre 2008-octubre 2009). La Subdirecció General de 
Biblioteques del Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació de la Generalitat de Catalunya ha 
impulsat al llarg de més d’un any el procés parti-
cipatiu Imagina la biblioteca pública del S.XXI. Procés 
mixt d’entrevistes, discussions en grups de treball i 
enquestes, tant presencials com virtuals. De l’anàlisi 
de les respostes i dades estadístiques, n’ha sorgit 
un informe (<http://www.imaginalabiblioteca.cat/
informe_final.pdf>) que recull els compromisos 
d’actuació de la Generalitat de Catalunya, en allò 
que hi té competències, i suggeriments d’actuació 
quan la competència recau en altres administracions.

•	 Cataclic (maig 2009). La Subdirecció General de 
Biblioteques del Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació de la Generalitat de Catalunya va 
inaugurar el portal web infantil Cataclic (<http://
cataclic.cultura.gencat.cat/>) el maig de 2009 amb 
la finalitat de promoure la lectura i les biblioteques 
entre el públic més jove. Cal destacar-hi la incorpo-
ració de jocs educatius en català per a diferents edats 
i la possibilitat de crear la seva biblioteca particular 
mitjançant el programari La meva biblioteca. 

•	 Conveni	entre	els	Departaments	de	Justícia	i	de	
Cultura	i	Mitjans	de	Comunicació (juny 2009). 
Aquest acord permetrà que la Subdirecció General 
de Biblioteques pugui incloure les biblioteques 
dels centres penitenciaris catalans en el procés de 
renovació del programari per a la informatització 
de les biblioteques, la seva inclusió al Catàleg de 
Lectura Pública de Catalunya, així com la possi-
bilitat de rebre suport a l’adquisició de fons i a la 
realització d’activitats de foment de la lectura i la 
participació d’altres activitats organitzades per la 
Subdirecció General de Biblioteques de la Genera-
litat de Catalunya.

•	 CanalBib:	les	biblioteques	a	l’entorn	de	la	web	
social	(juny-novembre 2009). La Subdirecció Gene-
ral de Biblioteques ha impulsat diversos espais de 
l’entorn Internet i la web social per a les biblioteques 
públiques. Durant l’any 2009 s’han creat l’espai a 
Slideshare (<http://www.slideshare.net/biblioteques.
cat>) per a reunir les presentacions sobre bibliote-
ques; el canal propi al Youtube (<http://www.youtube.
com/user/canalbib>) on es recull una selecció de 
vídeos relacionats amb el món de les biblioteques, 
sota el nom de CanalBib i, darrerament, el perfil a 
Facebook i a Twitter (<http://twitter.com/bibliote-
quescat>) per difondre i compartir les activitats 
de les biblioteques en l’entorn 2.0 d’Internet, amb 
notícies d’interès general, esdeveniments, enllaços a 
perfils propis de biblioteques catalanes i de fora de 
Catalunya i les notícies divulgades per les més de 
220 amistats inscrites a CanalBib Facebook. Aquests 
canals de difusió es completaran en un futur amb 
la creació d’un espai propi a Flickr per recollir i 
difondre fotografies d’interès bibliotecari.
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•	 Canvi	de	sistema	informàtic	de	gestió	bibliote-
cària2	(novembre 2009). Les biblioteques públiques 
de la província de Barcelona canvien el sistema 
de gestió. Després d’un llarg procés, no exempt 
d’entrebancs, l’any 2009 es caracteritza per la im-
plantació paulatina del nou programa informàtic, 
anomenat Millennium, en substitució del sistema 
VTLS, present a les biblioteques des de 1990.

•	 Les	biblioteques	públiques	de	Catalunya	localitza-
des	amb	Google Maps (novembre 2009). La Direcció 
General d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de 
Catalunya ha creat un nou Cercador d’equipaments de 
Catalunya (<http://www.gencat.cat/equipaments/>) 
que permet accedir a 15.000 equipaments públics 
del país ja sigui mitjançant l’ordinador o el telèfon 
mòbil. Entre ells es poden localitzar establiments 
com les biblioteques públiques de Catalunya. De 
moment el portal ofereix informació bàsica (adreça, 
telèfon, correu electrònic i ubicació en un mapa) 
però s’ha previst incrementar-ho amb altres dades 
d’interès.

•	 Carnet	únic	(desembre 2009). Amb l’objectiu de 
facilitar l’accés i utilització dels serveis de les bi-
blioteques públiques de Catalunya, la Comissió 
Mixta del Món Local que integren el Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació i els ens locals 
ha aprovat que, a partir de l’1 de desembre de 2009, 
es podrà accedir a totes les biblioteques públiques 
de Catalunya amb un sol carnet. Els usuaris no 
s’hauran de fer un nou carnet a cada biblioteca que 
vulguin utilitzar, sinó que podran fer servir el que 
ja tinguin per poder accedir a totes les biblioteques 
de la xarxa.

2  PUBLICACIONS

2.1  DIRECTRIUS I ESTÀNDARDS

Les directrius i normatives que treballa i actualitza de 
forma permanent l’IFLA, han estat traduïdes i adaptades 
a l’entorn català pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya i posades a disposició 

pública a través de la seva web (<http://www.cobdc.
org/publica/directrius/sumaris.html>).

Al llarg dels anys 2008 i 2009 s’han editat i posat a dis-
posició dels professionals en accés obert les següents 
publicacions:

•	 Directrius sobre serveis bibliotecaris per a bebès i infants 
(juny 2008).

•	 Directrius sobre l’alfabetització informacional per a 
l’aprenentatge permanent (desembre 2009).

•	 Requisits	funcionals	dels	registres	bibliogràfics:	informe	
final	IFLA	Study	Group	on	the	Functional	Require-
ments for Bibliographic Records. Traducció catalana 
d’Assumpció Estivill Rius. Barcelona: Biblioteca 
de Catalunya: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya, 2009. 

Per altra banda, la Subdirecció General de Biblioteques 
del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
i la Gerència de Serveis de la Diputació de Barcelona 
van acordar i publicar el 2008 uns nous estàndards de 
biblioteca pública :

• Javier Nieto; Enric Vilagrosa. Els nous estàndards 
de	biblioteca	pública:	2008. Barcelona: Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació: Diputació 
de Barcelona, 2008. <www.diba.cat/biblioteques/
documentspdf/Estandards_catala.pdf>.

2.2  ARTICLES I COMUNICACIONS

En aquest apartat s’ofereix una relació dels articles pu-
blicats i les experiències o comunicacions presentades 
a congressos i vinculades a biblioteques públiques de 
Catalunya. La relació de les cites localitzades que han 
estat publicades durant els anys 2008 i 2009 es poden 
trobar a l’Annex 1 ordenades per ordre alfabètic d’autor. 

Les fonts que d’una manera sistemàtica incorporen 
les noves publicacions del sector són, essencialment, 
la Diputació de Barcelona, amb un espai amb docu-
ments d’interès, que conté molta informació secto-
rialitzada i en el qual també s’inclouen els projectes 
europeus vinculats a biblioteques públiques (accés 
disponible a <http://www.diba.es/biblioteques/tre-
ballenxarxa/quefem/centrerecursos/cr_vincles.asp>), 
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la pàgina especialitzada mantinguda per la Fundación 
Germán Sánchez  Ruipérez (<http://www.bibliotecaspu-
blicas.info/>) i el portal Travesía que disposa d’una zona 
de documents bàsics on es poden trobar les darreres 
pautes i directrius en castellà (<http://travesia.mcu.es/
portalnb/jspui/index.jsp>).

La presència de comunicacions i presentació d’expe-
riències realitzades per biblioteques públiques de Ca-
talunya a fòrums i trobades professionals és rellevant 
i força nombrosa. S’hi poden distingir clarament dos 
tipus d’aportacions. Un primer grup en el qual aplega-
ríem les presentacions d’experiències portades a terme 
a biblioteques amb l’objectiu de millorar els serveis a 
col·lectius específics, nouvinguts majoritàriament, però 
també a nens i joves, o bé dirigides a millorar els hàbits 
lectors a través de materials específics, a través de la 
lectura fàcil o del llenguatge de signes, per exemple. 

Un segon grup d’aportacions està format per articles 
o ponències de caire més teòric que aporten reflexions 
sobre eines i o estratègies de planificació de la biblio-
teca pública en el context municipal i per articles sobre 
projectes de col·laboració de la biblioteca pública amb 
altres agents culturals.

Fent una anàlisi d’aquestes publicacions es troben a 
faltar un major nombre d’articles que tractin o presentin 
experiències al voltant de la utilització d’eines de web 
2.0, camp en el qual les biblioteques públiques de fora 
de Catalunya estan fent aportacions força interessants.

3  RECERCA I FORMACIÓ

3.1  CONGRESSOS, JORNADES I SEMINARIS

•	 Escola	d’Hivern. Proposta de formació per al per-
sonal de les biblioteques públiques de Catalunya 
organitzada per la Subdirecció General de Bibliote-
ques de la Generalitat de Catalunya i la Gerència de 
Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona 
i coordinada per la Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació de la Universitat de Barcelona (pe-
riodicitat bianual: darrera 2009). L’any 2009 és el 
primer en què es realitzen dues edicions, la segona 

amb el nom d’Escola d’Estiu. <http://www.ub.edu/
biblio/cursos-de-formacio-continuada/escola-dhivern-
de-la-biblioteca-publica.html>.

•	 Jornada	Biblioteca	Pública	i	Immigració. Es va iniciar 
el gener del 2008, impulsada per l’Ajuntament de 
l’Hospitalet, juntament amb el Goethe Institut Barcelo-
na i l’Institut Français de Barcelone. La primera edició 
tingué lloc el de 30 de gener de 2008 a la Biblioteca 
Tecla Sala (<http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx
?Fw9EVw48XS6oml3rner43AwdFwD9mB7My2Cfb-
5cL8SEqazB>) i l’any 2009, la jornada se celebrà el 30 
de març a l’Espai Francesca Bonnemaison, impulsada 
pel Consorci de Biblioteques de Barcelona, juntament 
amb Goethe Institut Barcelona, l’Institut Français 
de Barcelone, i el US Consulate General Barcelona 
(<http://bpimmigracio.blogspot.com>).

•	 Jornades	Catalanes	d’Informació	i	Documentació. 
Organitzades pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-
Documentalistes amb periodicitat biennal. Les 11es 
Jornades se celebraren al maig del 2008 sota el lema 
“Experiència i innovació” (<http://www.cobdc.org/
jornades/11JCD/index.html>).

•	 Seminari	ALFIN.  Organitzat per ALFINRED i AL-
FINCAT.  II Seminario Biblioteca, Aprendizaje y 
Ciudadanía celebrat a Vilanova i la Geltrú al gener 
de 2009 (<http://www.cobdc.org/jornades/ALFIN/
programa_es.html>).

•	 Seminari	UNESCO. III Jornades Interprofessionals: 
“La biblioteca pública: espai obert a l’aprenentatge” 
celebrades a Badalona a l’octubre de 2008 (<http://
www.unescocat.org/fitxer/473/triptic_jornades3.
pdf>).

•	 Seminaris	de	l’Aula	Jordi	Rubió	i	Balaguer. Orga-
nitzats per la Facultat de Biblioteconomia i Docu-
mentació. Tercer Seminari: “Catalunya fa 100 anys: 
les biblioteques en la construcció d’un país”3 (14 de 
maig del 2009).

D’altra banda, els professionals catalans han estat presents 
en diverses trobades professionals arreu de l’estat:

•	 Congreso	Nacional	de	Bibliotecas	Públicas. Orga-
nitzat pel Ministerio de Cultura (periodicitat biennal: 
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darrer 2009). <http://www.mcu.es/bibliotecas/CE/
Cooperacion/CongJornadas/CongresoBP1.html>.

•	 Encuentro	de	Bibliotecas	y	Municipio. Organitzat 
pel Ministerio de Cultura (periodicitat biennal: 
darrer 2009). <http://www.mcu.es/bibliotecas/CE/
IIIEncuenroBibliotecasMunicipio.html>

•	 Jornadas	de	Cooperación	Bibliotecaria. Organit-
zades pel Ministerio de Cultura (periodicitat anual: 
darreres 2008), <http://www.mcu.es/bibliotecas/
CE/Cooperacion/CongJornadas/Jornadas/Jaca2008.
html>. A partir del 2009 totes les propostes que es 
derivaven de les Jornadas passen a treballar-se en 
el marc del Consejo de Coordinación Bibliotecaria 
que es va constituir el 12 de març de 2008 i que es 
va reunir el 13 de febrer de 2009.

•	 Jornadas	de	Bibliotecas	Infantiles,	Juveniles	y	
Escolares. Organitzades per la Fundación Sanchez-
Ruipérez (periodicitat anual: darreres 2009). <http://
www.fundaciongsr.es/wfuns/formacion_y_exten-
sion_cultural/jornadas>

•	 Liber. Promogut per la Federación del Gremio de 
Editores de España (periodicitat anual: darrer 2009). 
<http://www.mcu.es/bibliotecas/CE/Cooperacion/
CongJornadas/MesaRedondaLIBER09.html>

4  VISIBILITAT DE L’ÀMBIT

En aquest apartat s’ofereix una panoràmica de com les 
biblioteques públiques de Catalunya s’han fet visibles 
a la societat a través de diverses publicacions, així com 
a través dels blocs de biblioteques i de bibliotecaris. 

Cal destacar també que els mitjans de comunicació 
generalistes han donat notícia i han dedicat algunes de 
les seves pàgines a parlar de biblioteques, sobretot en 
el moment d’inauguració d’algun equipament amb un 
cert impacte o bé a partir de la publicació de resultats 
d’estadístiques d’ús dels serveis.

4.1  BUTLLETINS

La Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació 
de Barcelona realitza el butlletí electrònic Bibliosfera,4 

consultable en línia, que recull totes les novetats i infor-
macions al voltant de les biblioteques públiques. Està 
organitzat en quatre apartats: Notícies, Bones pràctiques, 
Recursos i Agenda i s’actualitza mensualment. 

La Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat 
de Catalunya manté actualitzat un apartat de Biblioteques 
dins del butlletí del Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació5 i també una pàgina de notícies.

4.2  BLOCS DE BIBLIOTEQUES

Cada vegada són més les biblioteques que utilitzen el 
bloc com a mitjà de difusió dels seus serveis, fons i ac-
tivitats. En alguns casos aquests blocs són l’alternativa 
a pàgines web inexistents i sovint estan vinculats a 
activitats concretes.

Dels vint-i-sis blocs analitzats que es detallen a l’Annex 2 
es pot veure que un percentatge elevat correspon a blocs 
dirigits a difondre serveis i activitats amb la voluntat de 
mostrar la biblioteca als seus usuaris i convidant-los a 
participar d’una manera activa donant la seva opinió al 
voltant de les activitats. Un percentatge molt menor han 
estat creats per a l’ús d’un col·lectiu específic vinculat 
a una de les activitats, habitualment un club de lectura 
però també per a joves (la Biblioteca de Sant Boi té 
creat un bloc, Viatgeteca, dirigit especialment als joves i 
mantingut en col·laboració amb el Servei d’Informació 
Juvenil El Punt). Uns altres blocs tenen per objectiu 
promoure la comunicació amb usuaris d’una secció de 
fons concreta, aquest és el cas del bloc de la Biblioteca 
de Tarragona que es dedica específicament a la secció 
d’audiovisuals. I un percentatge menor està dedicat a 
fer difusió de tot allò que està relacionat amb el fons 
especialitzat de la biblioteca; aquest és, per exemple, el 
cas de la Biblioteca de La Bòbila de L’Hospitalet que té 
un bloc dedicat a la novel·la negra.
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4.3  BLOCS DE PROFESSIONALS

Tot i que és un sector creixent, no s’ha localitzat cap bloc, 
creat a Catalunya, dedicat exclusivament i específicament 
d’una manera permanent a biblioteques públiques. De 
tota manera, es poden destacar alguns blocs personals 
de professionals de l’àmbit en els quals es publiquen 
esporàdicament posts relacionats directament o indi-
rectament amb les biblioteques públiques. En són bons 
exemples: [bauen]:	biblioteques	y	arquitectura, bloc creat 
i mantingut per Daniel Gil (<http://www.bauenblog.
info/>), Bdig (biblioteques digitals i cooperació), creat i man-
tingut per Lluís Anglada (<http://bdig.blogspot.com/>), 
Gamoia, d’una professional de l’àmbit de biblioteques 
universitàries (<http://gamoia.wordpress.com/>) o Un 
que passava, de Ferran Moreno (<http://unquepassava.
wordpress.com/>).

També cal destacar blocs col·lectius en els quals es 
toquen aspectes que poden estar en relació amb les 
col·leccions i els serveis de biblioteques públiques. Poden 
destacar-se els següents: AMPLI, un bloc que associa 
els bibliotecaris que treballen les col·leccions de mú-
sica a les biblioteques públiques (<http://musictecaris.
blogspot.com/>); un altre és JimBotó, el bloc del Grup 
de Treball de Biblioteques Infantils del Col·legi Oficial 
de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, i que té 
com a objectius constituir-se com a grup professional 
per discutir temes relatius a les biblioteques infantils, 
organitzar seminaris, fer visites i viatges per conèixer 
altres equipaments, assistir a jornades i congressos i 
proposar cursos especialitzats en aquest camp (<http://
www.cobdc.org/jimboto/>). 

5  TENDÈNCIES

En aquest apartat es posen de relleu les reflexions que, 
a partir del treball de recerca i sistematització que s’ha 
presentat en els apartats anteriors, ens ha suscitat la 
situació actual de les biblioteques públiques i el sistema 
bibliotecari català en general.

•	 Un	nou	model	de	biblioteca	pública. En general 
s’observa com, des de fa uns anys, el model de 
biblioteca pública ha variat poc. Els anys 90 es va 

anar introduint un nou concepte més obert i dinà-
mic, ja molt estès a Europa, i poc a poc s’ha anat 
estenen per tota la geografia i entre tots els profes-
sionals. Però, després de vint anys, hi ha aspectes 
que clarament s’haurien de revisar, sobretot si es té 
en compte que el model social està variant empès 
pel canvi de paradigma que comporta l’ús de les 
TIC i l’accés a la informació en tots els àmbits de 
la societat i dels ciutadans. I el que s’observa, en 
el marc de les biblioteques públiques, no és una 
revisió profunda dels serveis, de la seva relació 
amb els usuaris, de la interacció amb l’entorn, dels 
perfils dels professionals, sinó únicament iniciatives 
puntuals amb bona voluntat d’innovació però amb 
poca força per a poder introduir un canvi de fons 
i generalitzat, amb incidència social i convertir-les, 
així, en centres de referència i d’estímul social i 
cultural per a la ciutadania. 

  
•	 La	legislació:	un	món	(massa)	llunyà. Darrerament 

s’estan desenvolupant lleis o reglamentant aspectes 
que de forma indirecta afecten, o poden afectar, les 
biblioteques, sobretot per la seva relació amb el dret 
d’accés a la informació dels ciutadans, la preservació 
de la propietat intel·lectual o de les dades personals. 
Les seves conseqüències poden tenir una gran im-
portància per a les biblioteques, ja sigui perquè les 
sotmet a noves obligacions o cànons, ja sigui perquè 
les determina en els serveis que ofereixen, ja sigui 
perquè els dóna la possibilitat d’oferir nous serveis. 
Malgrat això, la legislació que indirectament afecta 
les biblioteques està passant pràcticament desaperce-
buda entre el sector bibliotecari, la qual cosa mostra 
un doble problema: d’una banda, la falta de sensibi-
litat per defensar drets fonamentals dels ciutadans 
relacionats amb l’accés a la informació; i d’altra, la 
possible pèrdua d’algunes bones oportunitats per 
tal que les biblioteques siguin espais referents per 
als ciutadans en el món de la informació.

•	 La	biblioteca	2.0,	més	que	una	moda. S’observen 
moltes iniciatives de desenvolupament de la bi-
blioteca 2.0, sobretot de biblioteques específiques 
que afavoreixen la participació dels usuaris. Això 
és realment interessant, ja que mostra la inquietud 
entre els professionals per oferir serveis més enllà 
de la biblioteca tradicional i de la voluntat d’estar al 
dia, experimentant amb les noves eines que la xarxa 
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ofereix. Però es troba a faltar un referent conceptual 
més ampli que permeti garantir-ne la continuïtat 
i l’actualització constant. Tot i que comencen a ser 
habituals en l’àmbit comercial, encara es troben a 
faltar iniciatives en la creació de serveis en línia que 
aprofitin les possibilitats de les eines disponibles 
i que facin que la biblioteca sigui un referent i un 
promotor del consum cultural. 

•	 Conèixer	l’usuari	per	poder-lo	servir. Són pocs 
encara els estudis qualitatius dirigits a conèixer 
necessitats i usos dels col·lectius que permetin 
obtenir dades per crear o adaptar els serveis a 
usuaris cada vegada més diversos, alguns dels 
quals utilitzen eines en les quals les biblioteques 
no estan prou presents. 

•	 Acostar	el	servei	als	usuaris. Es troba a faltar una 
aposta valenta per fer realitat algunes iniciatives 
que vetllaven perquè el servei fos accessible a tota 
la ciutadania. En aquest sentit han estat pocs els 
canvis en la implantació de la xarxa de bibliobusos al 
territori que contrasta amb el nombre d’equipaments 
estables inaugurats.
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ANNEX 2
BLOCS DE BIBLIOTEQUES

Biblio@accés Els Hostalets de Pierola. <http://biblioac-
ceshostalets.wordpress.com/>

BiblioBloc - Fora del prestatge. Biblioteca Joan Oliva i 
Milà de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). <http://www.
vilanova.cat/blog/joanoliva/?page_id=29>

BiblioBloc - Una mar de lletres. Biblioteca Armand Cardona 
Torrandell de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). <http://
www.vilanova.cat/blog/armandcardona/>

Bibliobús Montserrat. <http://bibliobusmontserrat.wor-
dpress.com/>

Bibliobús Tagamanent. <http://bibliobustagamanent.
blogspot.com/>

Biblioteca Ca n’Altimira (Cerdanyola). <http://bibliote-
cacerdanyola.blogspot.com/>

Biblioteca Can Casacuberta (Badalona). <http://canca-
sacuberta.blogspot.com/>

Biblioteca Can Rajoler (Parets del Vallés, Barcelona). 
Club de lectura. <http://clubdelecturacanrajoler.blogs-
pot.com/>

Biblioteca Can Milans (Caldes d’Estrac). <http://www.
bibliotecacanmilans.blogspot.com/> 

Biblioteca de Banyoles. <http://bibliotecadebanyoles.
blogspot.com/>

Biblioteca de Cambrils. <http://bibliotecacambrils.blogs-
pot.com/>

Biblioteca de La Bòbila (L’Hospitalet). <http://bobila.
blogspot.com/>

Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer (Sant Boi de Llobre-
gat, Barcelona). Viatgeteca. <http://viatgetecasantboi.
blogspot.com/>

Biblioteca La Muntala (Sant Vicenç de Montalt, Barcelona). 
<http://www.bibliolamuntala.blogspot.com/> 

Biblioteca Manuel de Pedrolo (Sant Pere de Ribes, Barce-
lona). <http://bibliotecamanueldepedrolo.blogspot.com/>

Biblioteca Montserrat Roig (Sant Feliu de Llobregat, 
Barcelona). <http://bibliotecasantfeliu.blogspot.com/>

Biblioteca Municipal de Roquetes (Tarragona). <http://
bibliotecaroquetes.blogspot.com/>

Biblioteca Municipal de Sort (Lleida). <http://bibliosort.
cat/>

Biblioteca Municipal Ramon Bosch de Noya (Sant Sadurní 
d’Anoia). <http://www.bibliosantsadurni.blogspot.com/>

Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró). <http://lapompeufa-
bra.blogspot.com/>

Biblioteca Pública de Tarragona. <http://bptbloc.word-
press.com/>

Biblioteca Sant Martí (Arenys de Munt). <http://bibsant-
marti.blogspot.com/>

Biblioteca Santiago Rusiñol (Sitges, Barcelona). <http://
bibliositgessr.wordpress.com/>

Biblioteques del Vallès Occidental. <http://www.biblio-
mola.blogspot.com/>

Biblioteques públiques de Terrassa. <http://blogs.terrassa.
cat/biblioteques/>
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NOTES

1. Vegeu l’actualització que manté la Subdirecció General 
de Biblioteques a: <http://www20.gencat.cat/portal/site/
Biblioteques/menuitem.9e9cae370ce8fa9d86a64e10b0c0
e1a0/?vgnextoid=d691f482ffaa3110VgnVCM1000008d0
c1e0aRCRD&vgnextchannel=d691f482ffaa3110VgnVC
M1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default>

2. Accés disponible a: 
<http://www.diba.cat/butlletins/detall.asp?id=10971>

3. Accés disponible a:
<http://issuu.com/bib76/docs/biblioteques_mancomu-
nitat>

4. Accés disponible a:
<http://www.diba.cat/biblioteques/butlletins/llistabut-
lletins.asp?Ens=BIBLIO>

5. Accés disponible a:
<http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDeparta-
ment/menuitem.01121f9326561a075a2a63a7b0c0e1a0/?
vgnextoid=e135ff012aa55110VgnVCM1000008d0c1e0a
RCRD&vgnextchannel=e135ff012aa55110VgnVCM100
0008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default>
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LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS A CATALUNYA.
2008-2009

RESUM

L’article presenta l’evolució de les biblioteques escolars en el 
bienni 2008-2009 i s’hi esmenten les principals iniciatives que, 
des de diversos àmbits, s’han dut a terme per a promoure-les. 
També s’hi fa un repàs de les diverses publicacions que tracten 
les biblioteques escolars. En un altre apartat es descriu la intensa 
activitat que associacions i grups de treball desenvolupen en-
torn les biblioteques escolars i com aquestes s’han fet presents a 
Internet. Finalment, s’identifiquen les recerques que s’han dut a 
terme en l’àmbit de les biblioteques escolars, i es detallen les ini-
ciatives de formació oficial i no oficial. També es posa de mani-
fest la quantitat i varietat d’accions de transferència, com ara els 
congressos i jornades que s’han celebrat per la geografia catalana 
en el període estudiat. 
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1  PRESENTACIÓ: ESTAT DE LA QÜESTIÓ

La situació actual de les 
biblioteques escolars 
a Catalunya durant el 
bienni 2008-2009 podria 
resumir-se en un parell 
de termes, aparentment, 
contradictoris: entusias-

me i desencant. En efecte, una visió aprofundida de la 
realitat ens indica que, en bona part dels centres educa-
tius, la biblioteca escolar està prenent un protagonisme 
que fins ara no havia tingut.1 Aquest protagonisme és 
degut, sobretot, a les actuacions dutes a terme des de 
l’administració educativa, tant autonòmica com cen-
tral, que ha mantingut les dotacions pressupostàries 
destinades a les biblioteques escolars, així com la con-
vocatòria de premis i ajudes i altres iniciatives per a 
la seva promoció.2  Lògicament, en resposta a aquesta 
política decidida, el món escolar i el món bibliotecari 
han respost de manera entusiasta, com ho mostren les 
iniciatives que des d’aquests sectors s’han dut a terme 
durant aquests dos anys i que repassarem a continuació. 
No obstant, pel que fa a Catalunya, sembla que aquestes 
polítiques no acaben de consolidar-se i fins i tot, es pot 
parlar d’alguns retrocessos en aspectes que ja semblaven 
indiscutibles, com en la dotació de personal per a les 
nostres biblioteques escolars. Una decisió d’aquest tipus 
no pot menys que limitar el potencial de consolidació 
de les biblioteques i ha generat, com no podia ser d’altra 
manera, certa frustració entre els professors i bibliote-
caris que han secundat amb entusiasme les iniciatives. 
No obstant, l’aprovació de la LEC (Llei d’educació de 
Catalunya)3 que dedica el seu article 88 a la biblioteca 
escolar, implica el compromís per part de les autoritats 
educatives de vetllar per tal que tots els centres escolars 
disposin “d’una biblioteca escolar, com a espai d’accés a 
la informació font de recursos informatius en qualsevol 
suport a l’abast dels alumnes, del professorat i de la 
comunitat educativa” i a aportar els recursos adequats 
per al seu funcionament.

1.1  EL PROGRAMA DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS
PUNTEDU

En el cas de Catalunya, la iniciativa més determinant 
per a la promoció de les biblioteques escolars ha estat el 
programa de biblioteques escolars Puntedu, impulsat pel 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
Iniciat el curs 2004-2005 amb l’objectiu de desenvolupar 
i consolidar el funcionament de la biblioteca com a eina 
bàsica i habitual d’aprenentatge i coneixement, pretén 
que les biblioteques escolars esdevinguin un recurs 
bàsic, tant en la provisió de recursos informatius a tota 
la comunitat educativa com en la promoció de la lectura. 
El programa va significar un revulsiu en el context de les 
biblioteques escolars, de molt temps encallades degut a 
la falta de recursos humans i econòmics. La seva bona 
acollida en el món educatiu es degué, en gran part, a la 
dotació en personal que comportava el programa d’acord 
amb el qual es destinava mitja jornada del professor 
responsable de biblioteca a les tasques específiques 
del seu funcionament. Aquest fet, que significava un 
reconeixement dels bibliotecaris escolars, va ser l’eix 
vertebrador del programa i en constituïa el diferencial 
en relació a experiències similars que en aquests anys 
s’han desenvolupat a l’Estat espanyol, a l’empara de la 
nova llei d’educació d’àmbit estatal. No obstant, la pro-
gressió del programa s’ha vist aturada en aquests darrers 
dos anys i, si en les tres primeres convocatòries es va 
assolir la xifra de 785 centres seleccionats entre aquells 
que presentaven un projecte de biblioteca innovador, en 
les de 2008 i de 2009 el nombre de centres s’ha rebaixat 
considerablement a 42 i 65 centres, respectivament i 
s’ha vinculat l’atribució dels ajuts a l’existència d’un pla 
estratègic per a la millora de centres educatius. A més, 
el programa també ha modificat un dels elements clau 
de la seva articulació, la provisió de mitja jornada. Així 
els centres que han finalitzat el tercer any en el progra-
ma han vist eliminat el suport en personal específic a 

la biblioteca i s’ha considerat 
que era cada centre, en funció 
de la seva autonomia i de les 
seves prioritats, el que havia 
de determinar el nombre 
d’hores que es dedicarien a la 
biblioteca. Tampoc han tingut 
suport en personal els centres 
que s’han adherit al programa 
en la convocatòria de 2009. 
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han comportat un descontentament important entre 
el professorat atès que s’ha considerat que amb un 
suport de només tres anys és difícil poder consolidar 
unes biblioteques escolars modernes i renovades en les 
seves infrastructures, però també en les seves funcions.

En aquests dos anys, s’ha continuat treballant en 
l’articulació del que ha de ser una xarxa de biblioteques 
escolars, a partir dels centres de recursos pedagògics dels 
serveis educatius de zona i també a partir dels serveis 
territorials, que actuen fent funcions d’assessorament i de 
facilitadors de formació, i d’impulsors de la col·laboració 
entre les biblioteques escolars de la seva zona. D’altra 
banda, el programa du a terme un itinerari formatiu dels 
professors bibliotecaris, que es distribueix al llarg dels 
tres anys que el centre s’adscriu al programa.

1.2  LA RELACIÓ ENTRE BIBLIOTECA ESCOLAR 
I BIBLIOTECA PÚBLICA

Altres iniciatives han cristal·litzat també en aquest pe-
ríode. Moltes d’elles són el resultat de la col·laboració 
de diverses administracions amb l’objectiu d’impulsar 
la biblioteca escolar i de situar-la en el lloc que li pertoca 
en el sistema bibliotecari del país, però també són el 
resultat de la implicació de les biblioteques públiques 
en aquest procés, a partir de la col·laboració estreta amb 
les biblioteques escolars de la seva zona.

Aquesta col·laboració es materia-
litza, diàriament, a la majoria de les 
biblioteques públiques i escolars 
del país. Un exemple el tenim a 
les comarques tarragonines, que 
fins i tot ha propiciat la publicació 
d’un full informatiu de la Cen-
tral de Biblioteques de Tarragona, 
dedicat específicament a aquesta 

col·laboració.4 En aquesta publicació s’hi recullen les acti-
vitats i els serveis que les biblioteques públiques ofereixen 
als centres dels seus respectius municipis: visites escolars, 
préstec de lots i de bibliomaletes, assessorament per a la 
instal·lació de biblioteques i per al tractament tècnic dels 
materials, adquisició de fons específic segons demanda, 
guies de recursos, activitats específiques de promoció 
de la lectura i formació d’usuaris. D’altres municipis 
disposen de programes específics de col·laboració entre 

les biblioteques públiques i les biblioteques escolars, 
com és el cas de l’Hospitalet de Llobregat, que disposa 
d’uns serveis centrals que coordinen els programes 
de biblioteques escolars i les activitats que s’ofereixen 
a les escoles, i algunes biblioteques com la Pompeu 
Fabra de Mataró, fins i tot elaboren cartes de serveis 
específicament adreçats als centres d’ensenyament en 
què es fixen les bases per a aquesta col·laboració entre 
la biblioteca pública i l’escolar.5 En altres casos, a més 
d’oferir serveis, les biblioteques públiques col·laboren 
activament en la formació dels responsables de biblioteca 
escolar en el marc del programa Puntedu.

En aquesta mateixa línia, el Departament de Cultura i 
el Departament d’Educació de la Generalitat de Cata-
lunya, juntament amb la Diputació de Barcelona van 
impulsar la creació del 1er i 2n Laboratori Biblioteca 
Escolar/Biblioteca Pública. Com a fruit dels treballs que 
s’hi van desenvolupar, durant el 2008 es va publicar el 
document La biblioteca escolar i la biblioteca pública: idees per 
a la col·laboració,6  on es recullen un seguit de propostes 
per orientar la col·laboració entre la biblioteca escolar 

i la biblioteca pública, especialment en 
l’àmbit de l’optimització dels recursos, 
de l’oferta de serveis i de la planificació i 
realització d’activitats per a la promoció 
de la lectura, l’adquisició de competèn-
cies informatives i de l’hàbit de l’ús de 
les biblioteques.

1.3  LES XARXES LOCALS DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS

Barcelona

Tot i que la tasca de l’Ajuntament 
de Barcelona en el camp de les 
biblioteques escolars es remunta 
a principis del segle XX i s’ha 
mantingut amb alts i baixos inin-
terrompudament, des de l’any 

2000 l’Institut d’Educació porta a terme un pla de millora 
i actualització de les biblioteques escolars dels centres 
municipals de primària, secundària i educació especial. 
L’any 2009 ha elaborat el Pla de Biblioteques Escolars 
de Barcelona,7  que fixa un model propi i crea la Xarxa 
de Biblioteques Escolars, articulada entorn la Biblioteca 
Artur Martorell, que en fa de biblioteca central. Per això, 
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s’ha treballat en la millora dels processos i dels recursos 
imprescindibles per al funcionament d’aquestes bibliote-
ques i s’ha consolidat un equip de suport que intervé a les 
biblioteques per orientar i col·laborar amb les persones 
responsables de les biblioteques. També s’ha constituït 
un programa de trobades d’aquests responsables i s’ha 
elaborat un protocol de serveis que ofereix la biblioteca 
central i que contempla assessoraments, préstecs, selecció 
de materials i presentacions de novetats.

Rubí

La Xarxa de Biblio-
teques Escolars és 
una de les pioneres 
de Catalunya i es va 
establir l’any 1995. 
En l’actualitat, està 

integrada per les biblioteques de les nou escoles pú-
bliques de Rubí i les dels IES La Serreta, J.V. Foix i 
Duc de Montblanc a més de l’Escola d’Art. La Xarxa 
compta amb l’assessorament d’una bibliotecària que 
en fa la coordinació. El sentit de la Xarxa és facilitar 
un punt de trobada i reflexió comuns per als centres 
educatius alhora que treballa en la preparació i execu-
ció d’activitats conjuntes com ara les que es realitzen 
per Sant Jordi. El treball en grup es complementa amb 
un seguiment a les escoles a càrrec de l’Ajuntament. 
L’assessorament és de 1.30h. setmanal per escola, en 
algunes 3h. quinzenals, durant els mesos d’octubre 
a maig. Els professors responsables de biblioteca es 
constitueixen en un seminari amb l’objectiu de “conso-
lidar i impulsar el funcionament de la biblioteca com a 
eina bàsica d’aprenentatge en el desenvolupament de 
totes les àrees i per a fomentar l’hàbit lector” i de ser 
“un servei, un recurs pel professorat i un espai obert 
a tota la comunitat educativa”. El seminari manté un 
bloc informatiu.8

El Prat de Llobregat

La Xarxa de Biblioteques Esco-
lars del Prat de Llobregat està 
formada per les biblioteques 
escolars i el Centre de Recur-
sos Pedagògics Baix Llobre-
gat i té els seus antecedents 
en el grup BEP (Biblioteques 

Escolars del Prat) que es consolida el curs 1998/99, amb 
la col·laboració del CRP i, des del 1999/2000, l’impuls 
de l’Ajuntament de la localitat. En tots aquests anys 
s’ha desenvolupat un Pla d’Adequació de Biblioteques 
Escolars, una Comissió de Foment de la Lectura, en què 
col·laboren l’Ajuntament, el grup BEP i les biblioteques 
públiques locals.9 

2  PUBLICACIONS SOBRE BIBLIOTEQUES ESCOLARS

Paradoxalment, tot i el desenvolupament que han tingut 
les biblioteques escolars a Catalunya, les publicacions 
entorn les biblioteques escolars han estat limitades, tant 
en nombre com en varietat. Pel que fa a monografies, 
no en tenim cap que reculli o reflexioni sobre la realitat 
específica de les nostres biblioteques, ni cap en català. 
Comptem, això sí, amb nombroses seleccions bibliogràfi-
ques que són de gran ajuda per a la constitució dels fons 
de les biblioteques escolars. Pel que fa als articles, cal 
destacar els números monogràfics dedicats a biblioteca 
escolar publicats per les revistes de pedagogia Articles 
de Didàctica de la Llengua i de la Literatura i Guix: elements 
d’acció educativa. Tanquem l’apartat amb un recull de 
webs que faciliten recursos per a les biblioteques escolars.
 

2.1  MONOGRAFIES

La Biblioteca mediateca educación infantil y primaria: propuesta 
de trabajo. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat: 
Octaedro, 2009 (Col·lecció Dosieres).

La Biblioteca mediateca educación secundaria: propuesta de 
trabajo. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat: 
Ocatedro, 2009 (Col·lecció Dosieres).

Bonilla Rius, Elisa; Goldin Halfon, Daniel; Salaberria 
Lizarazu, Ramón. Bibliotecas y escuelas. Retos y posibili-
dades en la sociedad del conocimiento. Barcelona: Océano 
Travesía, 2008.

Nájera Trujillo, Claudia Gabriela. ...Pero no imposible: 
bitácora de la transformación de una biblioteca escolar y su 
entorno. Barcelona: Océano Travesía, 2008. (Col·lecció 
Ágora).
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Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil de l’Associació 
de Mestres Rosa Sensat. Quins llibres…?: selecció de llibres 
infantils i juvenils, 2003-2007. Barcelona: Rosa Sensat: 
Fundació Propedagògic, 2009.

2.2  ARTICLES DE REVISTES

“La biblioteca escolar” [Diversos articles]. Articles de 
Didàctica de la Llengua i de la Literatura. Núm. 46 (juliol-
agost-setembre 2008), p. 5-103.

“Biblioteques escolars” [Diversos articles]. Recapte. Núm. 
27 (juliol 2009), p. 4-11. 
<https://docs.google.com/fileview?id=0B4C_XHqsXw
C3NmU2MjBiOTAtNmQ0My00NjdlLWJjMDktMjc1Z
WFmNmVmNmI5&hl=en>

“Biblioteques escolars “Puntedu”” [Diversos articles]. 
Guix. Elements d’acció educativa. Núm. 355 (juny 2009), 
p. 10-51.

Centelles, Jaume. “El tratamiento físico de los documen-
tos” (I): sellado, registro, tejuelo y forrado”. Mi biblioteca. 
Nº 12 (invierno 2008), p. 76-80.

Centelles, Jaume. “El tratamiento físico de los documen-
tos” (II). Mi biblioteca. Nº 13 (primavera 2008), p. 76-81.

Centelles, Jaume. “El servicio de préstamo en la biblio-
teca escolar”. Mi biblioteca. Nº 15 (otoño 2008), p. 60-64.

Centelles, Jaume. “El laberinto organizado distribución 
del espacio y señalización de los fondos”. Mi biblioteca. 
Nº 14 (verano 2008), p. 66-70.
 
Centelles, Jaume. “La formación de usuarios en la bi-
blioteca escolar de calidad (I): transformar la informa-
ción en conocimiento”. Mi biblioteca. Nº 17 (primavera 
2009), p. 56-60.

Centelles, Jaume. “Cuando Borges soñó el paraíso el 
marketing y la difusión de los servicios”. Mi biblioteca.
Nº 19 (otoño 2009), p. 54-58.

Centelles, Jaume. “La formación de usuarios: en la 
biblioteca escolar de calidad (II): la pedagogía de los 
proyectos”. Mi biblioteca. Nº 18 (verano 2009), p. 68-72.

Centelles, Jaume. “(Ciertos) derechos y deberes de los 
usuarios normas de utilización de la biblioteca escolar”. 
Mi biblioteca. Nº 16 (invierno 2009), p. 54-58.

Colomer, Teresa; Baró, Mònica. “Primer máster oficial de 
Bibliotecas Escolares”. CLIJ. Nº 224 (marzo 2009), p. 34-36.

Durban Roca, Glòria; García Guerrero, José. “Contri-
bución de la biblioteca escolar al desarrollo de las com-
petencias lectora e informacional”. Mi biblioteca. Nº 13 
(primavera 2008), p. 50-55.

Durban Roca, Glòria. “Tensiones y distensiones reflexión 
en torno a la situación actual de la biblioteca escolar”. 
Libro abierto. Nº 35 (febrero 2009), p. 6-11. 
<http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliote-
caescolar/images/MisPdf/boletines/libroA35-feb09.pdf> 

Jover, Guadalupe. “Martin Eden leer para enamorar: o 
la importancia de los bibliotecarios escolares”. CLIJ. Nº 
223 (febrero 2009), p. 49-51.

Larreula, Helena. “Bibliomèdia”. Guix: elements d’acció 
educativa. Núm. 359 (novembre 2009), p. 55-58.

Suarez Rodriguez, Mariano; Fernández González, Imel-
da. “Había una vez...un blog. Una historia de cooperar, 
construir y literatura infantil”. CLIJ. Nº 211 (enero 2008), 
p. 33-36.

2.3  RECURSOS WEB

La biblioteca escolar. Recursos electrònics i bibliogràfics [en 
línia]. Barcelona: Biblioteca Artur Martorell: Biblioteca 
Rosa Sensat, 2009.
<http://www.rosasensat.org/biblioteca/6bib_29.htm>

Aquesta selecció de recursos electrònics 
i bibliogràfics correspon a l’actualització 
de La biblioteca escolar. Barcelona: Biblio-
teca Rosa Sensat, 2006 (Informació bi-
bliogràfica; 29) que va ser editada pel 
Departament d’Educació. La guia ha 
estat actualitzada i publicada per la Bi-

blioteca Artur Martorell i la Biblioteca Rosa Sensat. 
Està adreçada a mestres i bibliotecaris i s’ha prioritzat 
la selecció de documents i recursos electrònics sobre els 
següents temes: el marc actual i les experiències de la 
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biblioteca escolar, les relacions entre biblioteca escolar i 
biblioteca pública, la formació en l’accés a la informació, 
sobre la biblioteca escolar 2.0, les jornades, seminaris i 
congressos, les revistes especialitzades en biblioteques 
escolars i literatura infantil i juvenil i els portals i adreces 
web d’interès. Tota la selecció de recursos electrònics es 
troba recollida i classificada al gestor de marcadors so-
cials Delicious, <http://delicious.com/biblioteca_escolar>.

El banc de recursos La lectura 
font de plaer i coneixement. El 
banc de recursos és el fruit 
d’un treball de col·laboració 
entre diversos centres de re-
cursos pedagògics (CRP) dels 

Serveis Educatius del Departament d’Educació. Aquest 
treball en xarxa té com a objectiu la cerca, organització 
i difusió de recursos relacionats amb la lectura com a 
eina d’aprenentatge i de foment de l’hàbit lector. El banc 
ofereix informacions sobre cursos de formació, activitats, 
llicències d’estudi, propostes didàctiques sobre lectura, 
materials sobre competències en informació, seleccions 
bibliogràfiques i guies de lectura, documentació, entitats, 
llibreries especialitzades.10

També cal ressenyar en aquest apartat les seleccions 
bibliogràfiques elaborades pel Servei del Sistema de 
Lectura Pública de Catalunya de la Subdirecció Ge-
neral de Biblioteques, disponibles en línia i en format 
paper. En el seu conjunt, són unes eines indispensables 
per a constituir el fons de les biblioteques dels centres 
d’educació secundària i aporten referències comentades 
de recursos impresos i en línia.

Coneixements: lectures recomanades 
per a una biblioteca escolar d’educació 
secundària obligatòria. Barcelona: Ge-
neralitat de Catalunya, Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació, 
2009.11 

Mut, Rosa; Ramoneda, Amàlia. Ficció: 
lectures recomanades per a una biblioteca 
escolar d’educació secundària obligatòria. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 
Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, 2008.12

3  VISIBILITAT DE L’ÀMBIT

3.1  ASSOCIACIONS

Al marge de les actuacions estatals, autonòmiques i locals 
per a impulsar les biblioteques escolars, continuen actius 
alguns dels grups que des de fa molts anys treballen per 
fer-les realitat al nostre país. Així, el grup Bibliomèdia13  

de la Federació de Moviments de Renovació Pedagò-
gica de Catalunya, treballa des de 1997 per l’impuls de 
les biblioteques dels centres educatius i ha creat una 
xarxa territorial de grups de treball, entre els quals 
es compten els de Granollers, Sant Martí, Sarrià-Sant 
Gervasi i Gràcia, (Barcelona), Rubí, Alcanar, Badalona, 
l’Hospitalet, Sant Joan Despí, Mataró, el Bages, Vic, el 
Baix Penedès, Sant Vicenç dels Horts, l’Alt Empordà, 
Terrassa i les BEP (Biblioteques Escolars del Prat de 
Llobregat). Com a grup, ha col·laborat activament amb 
el Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalun-
ya en l’organització de les IV Jornades de Biblioteques 
Escolars i també amb el GIBE (Grup Interuniversitari 
de Biblioteques Escolars) per a impulsar la formació 
inicial de grau universitari dels bibliotecaris escolars.

Aquesta proliferació de 
grups que treballen en-
torn la biblioteca escolar 
contrasta amb la desapa-
rició de L’Amic de Paper, 
la primera de les associa-
cions que es va constituïr 
amb aquesta finalitat. L’any 
2008, després de 24 anys 
d’activitat ininterrompuda, 
aquesta associació creada 

el 1984 per Anna M. Roig i el suport d’un grup de pro-
fessionals –bibliotecàries i mestres– preocupats per les 
condicions de les biblioteques escolars, “amb la finalitat 
de donar suport a la creació i dinamització de les biblio-
teques escolars”, va cessar la seva activitat. 

En tots aquests anys, l’associació ha col·laborat en la 
creació i la consolidació de biblioteques escolars amb 
els seus diversos serveis: elaboració d’estudis, infor-
mes i plans d’actuació; formació per a responsables 
de biblioteques amb cursos bàsics de 60 hores, cursos 
especialitzats i seminaris d’aprofundiment; selecció 
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i subministrament de llibres de coneixements i 
d’imaginació amb el tractament tècnic resolt, preparats 
per introduir-los al catàleg i posar-los al prestatge; actua-
lització periòdica amb novetats editorials seleccionades; 
sessions d’assessorament a petició dels centres. A més, 
l’associació mantenia un servei permanent d’informació i 
orientació i un centre de consulta de més de 3.000 llibres 
de coneixements especialment seleccionats per a bibliote-
ques de primària i secundària. Al llarg d’aquest anys, el 

Servei va proveir dotacions bi-
bliogràfiques a prop de 2.000 
centres, va fer assessorament 
directe a més de 500 i forma-
ció a més de 3.500 mestres. 
Va néixer per complir una 
funció que a hores d’ara, i tal 
com havia de ser, ha assumit 
l’Administració.

3.2  GRUPS DE TREBALL I SEMINARIS ESTABLERTS

Grups de treball sobre biblioteques escolars

La col·laboració entre les persones responsables de les 
biblioteques escolars d’un àmbit territorial també s’està 
consolidant, amb el suport d’alguns CRP i les bibliote-
ques públiques. A diversos grups de treball i seminaris 
de biblioteques escolars s’intercanvien coneixements 
tècnics, organitzen conjuntament activitats i serveis 
d’informació (concursos, recomanacions bibliogràfiques, 
blocs de recursos, visites a la biblioteca pública…) i es 
promouen trobades formatives en forma xerrades i jor-
nades formatives i d’intercanvi d’experiències. Trobem 
bones pràctiques entre les biblioteques escolars de la 
Ribera d’Ebre, Cornellà de Llobregat, Badalona, Girona, 
Alt Camp, Barcelona, Mataró, Lleida…

Bloc de la Coordinació 
de les Biblioteques 
Escolars de l’Alt Camp,
<http://sealtcamp.net/
biblioteca/>.

Bloc de les Biblioteques Escolars de la Ribera d’Ebre,
<http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre/>.

Bloc del Grup de Treball de Biblioteques Escolars de 
Badalona, <http://blocs.xtec.cat/activitats/2008/05>.

Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil de l’Associació de 
Mestres Rosa Sensat

Coordinat per Assumpció Lisson, està format per un grup 
de mestres, bibliotecaris i persones dedicades al món 
de l’edició, la il·lustració, les biblioteques i la narració 
oral. És el grup de treball amb més recorregut dels que 
existeixen a Catalunya i es reuneix setmanalment per a 
fer anàlisis i valoracions de les novetats editorials tant 
de llibres de ficció com de coneixements. El resultat 
és el catàleg Quins llibres...? que des de la primavera 
del 2008 es pot consultar en la pàgina de la Xarxa de 
Biblioteques Escolars Puntedu: 
<http://www.xtec.cat/epergam>

A partir de la consulta d’aquesta 
base de dades es poden conèixer 
les novetats recomanades, des de 
les imperdibles fins a les puntual-
ment interessants, la coberta de 
cada llibre, i la catalogació biblio-
gràfica del document, cosa que 
facilita la feina del bibliotecari en 
la selecció i catalogació del fons.
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A més a més del catàleg Quins llibres...?, durant el bienni 
2008/09 s’han realitzat altres accions que tindran conti-
nuïtat. Una d’elles és una selecció i anàlisi de novetats edi-
torials de coneixements de totes les matèries, adreçades a 
infants i joves, per tal de confegir una biblioteca escolar. 
És una base de dades molt detallada on s’especifica, des 
de la citació bibliogràfica, matèries, extracte de l’índex, 
resum, cicle a partir del qual es pot consultar, fins a la 
coberta i una doble pàgina escanejada. És un treball en-
comanat pel Ministerio d’Educación que es pot consultar 
a: <http://www.leer.es>. El Seminari també participa a 
la Red de Selección de Libros Infantiles y Juveniles, i 
ha col·laborat en l’elaboració d’un catàleg de novetats 
de llibres de ficció, coordinat per la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez. És una selecció dels 120 títols apa-
reguts durant el curs, de més qualitat i interès per als 
infants i joves. Tot i que el percentatge de llibres triats 
en català, en gallec, en euskera i castellà està determinat 
pel nombre de llibres editats en les diferents llengües, 
hi ha molts títols que tenen traducció al català, la qual 
cosa fa que el nombre de llibres que podem trobar en 
llengua catalana és molt superior al que queda reflectit 
en l’obra. La publicació es converteix en una eina molt 
útil per conèixer el bo i millor del panorama editorial 
de tot l’estat.14 

Grup de treball Lectura: passió o pressió?

Coordinat per Jaume Centelles i Josep Francesc Delgado, 
està format per un grup de mestres i bibliotecaris que, 
des de la feina iniciada en el Seminari de Bibliografia 
Infantil i Juvenil, proposa una tria de llibres sota un tema 
determinat amb pautes d’actuació per tal de donar-los 
a conèixer a l’escola, incidint en la dinamització de la 
biblioteca escolar. El resultat és un dossier consultable a 
la biblioteca de l’Associació de Mestres. El tema treballat 
en el bienni 2008/09 ha estat l’astronomia.

3.3  LA PRESÈNCIA DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS 
A LA XARXA

Els darrers anys s’han multiplicat els exemples de presèn-
cia de les biblioteques escolars a Internet. Ha proliferat, 
particularment, la utilització dels blocs com a mitjà per 
presentar la biblioteca, oferir alguns serveis d’informació, 
així com difondre les activitats realitzades. 

En aquest apartat, cal citar en primer lloc i de manera 
destacada, la presència constant a la xarxa de l’excel·lent 
web mantingut per Glòria Durban, bibliotecària de 
l’Escola Tècnica Professional del Clot, La biblioteca es-
colar com a eina educativa: una eina pel desenvolupament de 
pràctiques lectores i habilitats intel·lectuals.15 Aquest web 
ha esdevingut en aquests anys una referència obliga-
da de consulta, tant pel que fa a qüestions tècniques, 
bones pràctiques, teoria i reflexió sobre la biblioteca 
escolar, la seva transformació en centre de recursos 
per a l’aprenentatge i l’educació i el seu paper en els 
aprenentatges de l’alumnat. Els recursos s’organitzen 
en set apartats: la biblioteca escolar com a recurs edu-
catiu, la implementació de la biblioteca en el centre, la 
competència lectora i els hàbits lectors, l’experiència 
literària, la competència informacional, la biblioteca i 
cultura digital i, finalment, recursos per a la biblioteca 
digital escolar. Dins de tots aquest apartats es poden 
trobar documents en línea, recursos web, pràctiques 
per a l’accés a la informació, bibliografia, portals, etc. El 
web conté, a més, una sèrie d’enllaços a altres recursos 
en línia ben seleccionats i actualitzats.

Els blocs de les biblioteques escolars catalanes, en la 
seva majoria creats amb Blogger i també en XTECBlocs 
i WordPress, han permés una major agilitat en la creació 
de continguts i la seva actualització, en comparació amb 
els llocs web sovint gestionats per altres instàncies del 
centre educatiu i amb menor agilitat en l’actualització. A 
més, permeten una certa interactivitat amb l’audiència, 
permetent afegir comentaris a les notícies i elements 
publicats. S’hi prensenten recomanacions bibliogràfiques 
creades tant pel professorat com per l’alumnat, infor-
macions relatives a efemèrides literàries, referències a 
activitats de la biblioteca així com enllaços a propostes 
didàctiques i treballs realitzats per l’alumnat. Sovint 
s’inclouen també enllaços a recursos externs de re-
ferències per a les biblioteques escolars, així com també 
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a blocs d’altres centres educatius, ordint connexions i 
intercanvis informals d’informacions i bones pràctiques. 
Dels centenars d’exemples existents, els següents donen 
una idea de l’estructura i continguts bàsics dels blocs 
més complets.

Bloc de la Biblioteca Marta Mata de l’Escola Orlandai 
(Barcelona): <http://bibliotecaorlandai.blogspot.com/>.

Bloc de la Biblioteca de l’Escola Sant Jordi (Lleida):
<http://biblioteca-santjordi.blogspot.com/>

Bloc de la Biblioteca Escolar del CEIP Mare de Déu del 
Remei (Alcover):
<http://labibliotecamdremei-alcover.blogspot.com/>

4  RECERCA I FORMACIÓ

4.1  RECERCA

Com s’ha evidenciat en l’àmbit de les publicacions, 
aquests dos anys tampoc han estat propicis per a la re-
cerca sobre les biblioteques escolars. Cal destacar, però, 
el treball La biblioteca escolar, un recurs per a l’assoliment 
de les competències bàsiques, de Rosa M. Securún Fuster.16  

Aquest estudi es proposa demostrar el paper cabdal 
de la biblioteca en el canvi cap a una metodologia que 
afavoreixi l’adquisició de les competències bàsiques per 
part de l’alumnat i, molt especialment, de les relacionades 
amb la lectura, les habilitats informatives i l’autonomia 
en l’aprenentatge. L’estudi analitza deu centres educatius 
(cinc CEIPS, un ZER, un IES, una Secció d’Educació 
Secundària i dos centres concertats que ofereixen tota 
l’escolaritat), situats a Barcelona, l’Hospitalet, Sabadell, 
Mataró, Granollers i Sant Climent Sescebes. 

L’autora dibuixa una realitat preocupant en què la biblio-
teca apareix com un recurs del qual es desconeixen les 
potencialitats i que, per tant, està clarament infrautilitzat. 
D’altra banda l’autora conclou que, al moment actual, 
les biblioteques encara no estan en condicions d’aportar 
significatives millores en l’adquisició de competències, 
bé per mancances en les infrastructures, bé per la poca 
implantació del treball competencial a les aules.

També cal ressenyar l’estudi Bibliotecas escolares entre 
comillas que s’ha dut a terme durant els anys 2008 i 
2009.17 El treball presenta un seguit de bones pràctiques 
realitzades per vuit biblioteques escolars de tot l’estat, 
guanyadores dels premis nacionals de biblioteques es-
colars en diverses edicions, entre les quals es troba la de 
l’Escola Cossetània de Vilanova i la Geltrú. A partir de la 
metodologia de casos, la recerca ha tingut com a objectiu 
recopilar opinions de diversos membres de les comunitats 
escolars i contrastar-les amb altres evidències, com ara 
projectes de biblioteca i altres documents, i l’observació 
directa de la realitat de cada biblioteca. Els paràmetres 
estudiats descrivien la integració de la biblioteca en el 
projecte de centre, la planificació i avaluació, la difusió 
i màrqueting, el suport de l’equip directiu, el lideratge i 
professionalització del bibliotecari, l’habilitació d’espais, 
la biblioteca com a espai docent, la formació d’usuaris, 
la formació del professorat, el foment de la lectura, els 
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serveis als professors, la implicació dels professors, la 
participació dels alumnes, la implicació de les famílies 
i la col·laboració amb la biblioteca pública. Els resultats 
posen de relleu la importància d’alguns d’aquests factors 
com a elements que consoliden els projectes de biblioteca 
i que, sorprenentment, prioritzen els relacionats amb les 
persones –lideratge i reconeixement de qui impulsa i 
gestiona la biblioteca, convenciment de l’equip directiu 
i suport de l’equip docent– davant la disponibilitat de 
recursos econòmics o d’altres tipus. 

En l’àmbit de recerca, es important assenyalar també el 
reconeixement en la darrera convocatòria per a grups 
de recerca de l’AGAUR del grup BESCOLAR –Grup de 
Recerca de Biblioteques Escolars– (2009_SGR_1479) per 
al quinqueni 2009-2014, dirigit per Teresa Mañà. Els seus 
membres són professors de la Facultat de Bibliotecono-
mia i Documentació de la Universitat de Barcelona i de 
la Universidad Complutense de Madrid i professors de 
la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat 
Autònoma. Alguns dels membres del Grup tenen una 
llarga trajectòria de col·laboració en recerques i estudis 
d’àmbit estatal subvencionats pel Ministerio de Educa-
ción. El seu objectiu principal de recerca és la implan-
tació i desenvolupament de les biblioteques escolars 
en els centres de primària i secundària. Les principals 
activitats en què ha participat han estat la col·laboració i 
l’assessorament en els plans de biblioteques escolars de 
l’administració educativa i l’elaboració de documents 
de referència com les Directrius de Biblioteques Escolars, 
amb data de publicació prevista per a finals del 2010.

4.2  FORMACIÓ

Al marge de la formació del professorat responsable de 
les biblioteques escolars del programa Puntedu, que hem 
comentat a l’apartat corresponent, en aquests dos anys 
s’han posat en marxa algunes iniciatives interessants 
encaminades a la professionalització d’uns hipotètics 
–per bé que esperats– bibliotecaris escolars. Aquesta 
formació s’ha programat des de l’àmbit universitari i, 
per primera vegada, en el context de la formació oficial.

El curs 2008-2009 s’ha iniciat a Barcelona el primer màster 
oficial existent a Espanya per a la preparació específica 
de bibliotecaris escolars i promotors de lectura, que el 
curs 2010/11 oferirà la seva tercera edició. El màster en 

Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura és un curs 
interuniversitari de 60 crèdits, ofert conjuntament per 
la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universi-
tat de Barcelona.18 El fet que sigui oficial suposa una 
avaluació pública i externa de la seva qualitat per part 
de l’Administració, que el reconeix com a vàlid a tot 
Espanya. En el màster participen vuit departaments 
universitaris que ofereixen una formació coordinada 
sobre l’organització i funcionament de la biblioteca a 
l’escola primària i secundària, l’accés a la informació, 
el coneixement dels llibres infantils i juvenils i el de-
senvolupament de projectes per al foment de la lectura 
en diferents contextos. 

D’altra banda, el reconeixement de les biblioteques 
escolars en la Llei Orgànica d’Educació i els programes 
encaminats a la seva dotació econòmica impulsats 
pel Govern central i els autonòmics han implicat la 
recomanació del Ministerio de Educación d’establir 
Mencions de Biblioteca Escolar en els nous plans 
d’estudi de grau de Formació del Professorat. Així, 
l’any 2007 es va constituir el GIBE (Grup Interuniver-
sitari de Biblioteques Escolars) format per membres de 
les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, 
de Girona, de Vic, Rovira i Virgili i Ramon Llull, que 
fins al 2009 ha treballat per a l’establiment d’aquesta 
menció al major nombre possible d’universitats ca-
talanes.

En l’àmbit de la formació cal ressenyar la tasca de 
l’Associació de Mestres Rosa Sensat, que en el bien-
ni 2008-2009 ha ampliat l’oferta de cursos adreçats 
a mestres, bibliotecaris i especialistes en literatura 
infantil i juvenil realitzats als programes de tardor, 
hivern i Escola d’Estiu de Rosa Sensat: El Pla de lectura 
de Centre. Què, com, quan, on i perquè?, A cor que vols. 
Literatura per a infants i joves, Els primers passos per la 
biblioteca, Com fer un bloc per a la biblioteca escolar, Taller 
d’imatges, objectes i paraules (primària i secundària) i 
L’entonació emotiva: teatre i poesia cada dia. L’associació 
ha continuat amb la tasca d’assessorament i orientació 
per a l’organització i dinamització de la biblioteca 
escolar, així com amb les sessions de formació de la 
xarxa de biblioteques escolars Puntedu. 
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4.3  JORNADES I SEMINARIS

Aquests dos anys han estat molt fecunds quant a la 
celebració de jornades i altres actes relacionats amb 
les biblioteques escolars arreu de Catalunya. Fruit 
de la implantació del programa Puntedu, nombrosos 
serveis territorials i centres de recursos han organitzat 
trobades per consolidar xarxes de cooperació entre 
les diverses biblioteques escolars, però també amb 
altres biblioteques i organismes educatius. Només unes 
mostres per il·lustrar aquest fet.

Els dies 16 i 17 d’octubre de 2009 es 
van celebrar a Lleida les 1es Jornades 
sobre Biblioteques Escolars Terres 
de Lleida. Les jornades estaven or-
ganitzades per la Xarxa de Bibliote-
ques Públiques, el Servei Educatiu 
del Segrià, l’Institut de Ciències de 
l’Educació de la UdL i l’equip ICE 

de Biblioteques Escolars. Aquesta primera edició es va 
vertebrar al voltant del reconegut llibre El petit príncep 
d’Antoine de Saint-Exupéry.19 

A les Terres de l’Ebre també hi ha 
un grup actiu que treballa per les 
biblioteques escolars, impulsat pel 
MRP Terres de l’Ebre i el CRP del 
Montsià. El març de 2009 es va ce-
lebrar la 1a Jornada de Biblioteques 
Escolars a Amposta, el resum de la 
qual es recollí al número de juliol 

de 2009 de la revista Recapte, dedicat íntegrament a les 
biblioteques escolars20. El 26 de juny del mateix any, es 
celebrà una 2a Jornada, organitzada des del CRP.

Les biblioteques escolars han estat 
presents també al II Seminari Bi-
blioteca, Aprenentatge i Ciutadania 
sota el lema “Pràctiques i experièn-
cies d’alfabetització informacional”, 
organitzat pel Col·legi Oficial de 
Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya, el Ministerio de Cultura 

i el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
de la Generalitat que va tenir lloc el gener de 2009 a 
Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Els continguts van 
articular-se entorn la determinació dels marcs teòrics 

per a l’aplicació pràctica d’ALFIN en diferents àmbits 
i dels mètodes didàctics i elements pedagògics que 
intervenen en la seva aplicació. També s’hi van pre-
sentar experiències d’aplicació de l’ALFIN en l’àmbit 
de les biblioteques escolars: Cristina Novoa (Asesoría 
de Bibliotecas Escolares. Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia) va 
presentar la seva ponència Aprender a investigar en la 
biblioteca escolar, Anna Blasco (Formadora del programa 
Puntedu. Departament d’Educació. Generalitat de Cata-
lunya) va parlar sobre l’accés i ús de la informació en el 
context del programa de biblioteques escolars Puntedu i 
Puerto Menéndez (Professora de Educación Secundaria 
y resposable de la biblioteca del centro) va presentar la 
tasca de la Biblioteca escolar del IES Avilés nº5.21

Per tancar aquest bloc 
d’intensa activitat de les 
biblioteques escolars, cal 
esmentar la realització de 
les Jornades de Bibliote-
ques Escolars, que ja han 
arribat a la 4a edició, i que 

són la mostra de l’entusiasme i la preocupació que desper-
ta la biblioteca escolar en un nombre molt elevat de pro-
fessors i bibliotecaris. En aquesta ocasió es van celebrar el 
25 i 26 de febrer de 2009 a les instal·lacions, magnífiques, 
de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, 
amb l’assistència de 360 persones.22 Organitzades pel 
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Ca-
talunya, hi ha col·laborat l’Institut Municipal d’Educació 
de Barcelona (IMEB), el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, 
el Consorci d’Educació de Barcelona, l’Associació de 
Mestres Rosa Sensat, la Facultat de Biblioteconomia i 
Documentació de la Universitat de Barcelona i el grup 
Bibliomèdia. En aquesta ocasió les Jornades, a més de 
ser el punt de trobada dels professionals que treba-
llen a biblioteques d’escoles i instituts de Catalunya, 
s’articulaven entorn un eix genèric: els plans de lectura 
i les biblioteques escolars. Així, la conferència inaugural 
de Claudi Alsina va tractar la relació entre matemàtica 
i lectura, mentre que la conferència de cloenda, a càr-
rec de Daniel Cassany, va aproximar els assistents a 
les pràctiques no acadèmiques de lectura i escriptura 
dels joves. Altres intervencions permeteren conèixer la 
realitat de la Rede de Bibliotecas Escolares de Portugal, 
presentada per M. Teresa Calçada. 
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A la taula rodona sobre les biblioteques escolars a Espan-
ya hi van intervenir Pepe García (coordinador del Plan 
de Lectura y Biblioteca de la Delegación de Educación 
de Málaga) i Cristina Novoa (Asesoría de Bibliotecas 
Escolares de Galicia). Com és habitual, les Jornades es 
van tancar amb la lectura d’un document recapitulatiu 
que recollia, en deu punts, el més destacable del que 
s’havia tractat i que poden servir de cloenda al capítol.

1. L’Administració (les administracions) tenen un paper 
clau en:

• La creació de xarxes territorials.
• L’establiment de serveis de suport per al tractament 

tècnic, selecció i facilitació de recursos (fons).
• La preparació de materials per a un millor funcio-

nament de la biblioteca.
• Selecció i difusió d’aquelles bones pràctiques que 

permetin visualitzar com la biblioteca pot ajudar a 
aprendre d’una altra manera.

• Formació amb programes que incideixin en la funció 
pedagògica de la biblioteca.

• Sensibilització dels equips directius i dels claustres. 
• L’establiment de processos d’avaluació de les accions 

que es duen a terme.

2. És imprescindible que hi hagi una col·laboració estreta 
–i en tots els nivells administratius– dels responsables 
polítics i tècnics dels àmbits d’educació i cultura, que 
faciliti el desenvolupament de les biblioteques escolars. 
Hem vist experiències en aquest sentit que es podrien 
estendre a tot el territori. 

3. Cal solucionar d’una vegada per totes el tema del 
tractament tècnic dels recursos: el temps que els biblio-
tecaris i bibliotecàries escolars destinen a catalogar, el 
podrien destinar a fer més present la biblioteca al centre 
i a potenciar-ne el seu caràcter educatiu.

4. L’existència d’un bibliotecari Puntedu potser no ha 
modificat gaire les pràctiques educatives: no sembla que 
els lloros i els dinosaures s’hagin extingit: ara que s’ha 
reconegut la figura del professor bibliotecari, no podem 
córrer el risc que la resta del claustre se’n desentengui.

5. Convé buscar la manera d’integrar els bibliotecaris 
contractats per les AMPES al funcionament ordinari dels 

centres; si no, hi ha un perill evident que la biblioteca 
no compleixi amb els seus objectius i es desenvolupi al 
marge del projecte del centre.

6. Del que hem vist i sentit a les Jornades, podem cons-
tatar que:

• Es presenten poques experiències de treball 
d’acompanyament en els processos de recerca i en 
el tema de competències en l’ús de la informació

• Quan parlem de “lectura” hauríem de parlar, 
més aviat, de “lectures”. Encara és massa evident 
l’assimilació exclusiva del terme “lectura” amb la 
lectura de textos literaris.

• Que la lectura es pot aplicar a l’aprenentatge de les 
matemàtiques...Caldria aplicar aquesta idea a totes 
les àrees curriculars.

7. La relació de la biblioteca amb el món digital és massa 
limitada: la xarxa és plena de recursos que no aprofitem 
ni donem a conèixer a la comunitat educativa.

8. És necessari que des de la formació inicial dels mestres 
i del professorat es treballi l’ús de la biblioteca com un 
recurs educatiu.

9. És imprescindible establir xarxes territorials que 
permetin:

• La relació entre les biblioteques escolars.
• L’articulació i la formalització de les relacions entre 

biblioteca pública i biblioteca escolar, per tal de deli-
mitar les funcions respectives i els espais de trobada.

• El treball cooperatiu entre biblioteques escolars: espe-
cialitzacions temàtiques, intercanvi d’experiències...

• Aquestes xarxes haurien de comptar amb profes-
sionals bibliotecaris que puguin fer un servei de 
suport i formació tècnica.

10. Malgrat que ens queda molt per fer, hem de ser 
conscients que mai hi havia hagut tants recursos humans 
i econòmics destinats a la millora de les biblioteques 
escolars. Sens dubte són del tot necessaris i s’ha de tirar 
endavant. Tot i així, hem de fer visibles els processos 
de millora en els resultat dels nostres alumnes. Sabem 
que hi estem tots compromesos.
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NOTES

1. Per a una aproximació a l’evolució de les biblioteques 
escolars a Catalunya entre 1992 i 2007 vegeu: 
Baró, Mònica; Mañà, Teresa. “Quinze anys de biblio-
teques escolars a Catalunya (1992-2007): crònica d’una 
altra oportunitat perduda”. Item. Núm. 46 (2007), p. 
53-65. Accés disponible a: <http://www.raco.cat/index.
php/Item/article/view/123058/170808>.

2. Des de l’any 2005, en aplicació de la LOU, el govern es-
panyol impulsa el Pla de Millora de Biblioteques Escolars, 
pel qual destina anualment un pressupost per millorar 
les dotacions de llibres de lectura i materials educatius, 
així com els equips necessaris per a la seva gestió. A dia 
d’avui s’hi ha esmerçat uns 70 milions d’euros, que han 
estat doblats per les aportacions equivalents per part de 
cadascuna de les comunitats autònomes. Dels 9 milions 
d’euros que s’hi van destinar el 2008, Catalunya en va 
rebre prop 1,5 milions.

3. Catalunya. LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. 
DOGC, 16/07/2009. Núm. 5422, p. 56589.

4. Accés disponible a: <http://issuu.com/centraltarragona/
docs/full_febrer_08/1?mode=a_p>

5. Accés disponible a: <http://www.mataro.cat/temes/
cultura/bibliotecapf/dossier0708.pdf>

6. Bundó Nin, Montserrat; Gabarró, Montserrat. La 
Biblioteca escolar i la biblioteca pública: idees per a la col 
laboració. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Depar-
tament d’Educació. Servei de Comunicació, Difusió i 
Publicacions, 2008.

7. Accés disponible a: Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona. Pla de Biblioteques Escolars de Barcelona. 
<http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLink-
Pl/0,4022,297840243_298299390_1,00.html>

8. Accés disponible a: <http://blocs.xtec.cat/xber/>

9. Accés disponible a: Xarxa de Biblioteques escolars d’El 
Prat de Llobregat. <http://blocs.xtec.cat/xarxabep/info/>

10. Accés disponible a: <http://www.xtec.net/sgfp/crp/
recursos/banc/lectura/index.htm>

11. Accés disponible a: <http://www20.gencat.cat/portal/
site/CulturaDepartament/menuitem.74ea08201f1a3482b4
740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=f0322443c504e010VgnVCM
1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=f0322443c504e0
10VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default>

12. Accés disponible a: <http://www20.gencat.cat/docs/
CulturaDepartament/DGCC/Documents/Arxiu/SIS/
Ficci%C3%B3,%20lectures%20recomanades%20per%20
a%20ESO.pdf>

13. Bibliomèdia de la Federació de Moviments de Re-
novació Pedagògica de Catalunya.  
<http://gbiblio.pangea.org/> i  
<http://grupbibliomedia.blogspot.com/>

14. Accés disponible a:
<www.fundaciongsr.es/guias/seleccion.htm>

15. Accés disponible a: Escola Tècnica Professional del 
Clot. Biblioteca <http://www.bibliotecaescolar.info/>

16. La biblioteca escolar, un recurs per a l’assoliment de les 
competències bàsiques. Llicència d’estudis. Curs 2007-08. 
Accés disponible a: <http://www.xtec.es/sgfp/llicen-
cies/200708/memories/1731m.pdf>

17. Bibliotecas escolares “entre comillas” : estudio de casos: 
buenas prácticas en la integración de la biblioteca en los 
centros educativos. Madrid : Ministerio de Educación. 
Secretaria General Técnica: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, 2010.

18. Baró, Mònica ; Colomer, Teresa (2009): “Primer más-
ter oficial de Bibliotecas Escolares”. CLIJ. Núm. 224, p. 
34-36. Més informació sobre el màster a: <http://www.
pangea.org/gretel-uab>

19. Accés disponible a: <http://www.xtec.cat/innovacio/
biblioteques/pdf/programa_jornades_be_lleida_09.pdf>

20. Accés disponible a:
<https://docs.google.com/fileview?id=0B4C_XHqsXw
C3NmU2MjBiOTAtNmQ0My00NjdlLWJjMDktMjc1Z
WFmNmVmNmI5&hl=en>
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21. Accés disponible a: <http://www.cobdc.org/jornades/
ALFIN/programa_es.html>

22. Accés disponible a:
 <http://www.cobdc.org/jornades/4JBE/programa.html>
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LA LECTURA FÀCIL: 
UNA EINA DE DINAMITZACIÓ LECTORA

RESUM

A partir de la definició del concepte de Lectura Fàcil, l’article 
estableix la necessitat detectada en els darrers anys a Catalunya 
de treballar per la seva difusió i ús en diferents contextos socials i 
col·lectius i, específicament, entre la població immigrant, les per-
sones amb discapacitats, les persones analfabetes funcionals i les 
persones grans.

S’estableix el marc legal del seu desenvolupament i s’analitzen 
les diverses accions que els col·lectius que treballen per implan-
tar la Lectura Fàcil han dut a terme en els darrers anys. Entre 
aquestes accions destaquen les de sensibilització de les adminis-
tracions i els agents culturals i educatius, les de formació i les de 
difusió, sobretot a partir de publicacions especialitzades.

Carme Mayol
Eugènia Salvador

lecturafacil@cobdc.org
Co-directores d’Associació Lectura Fàcil
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1  EL CONCEPTE DE LECTURA FÀCIL

La lectura i, a través d’ella, l’accés a la cultura, la for-
mació i la informació és un dret reconegut en diferents 
lleis d’abast estatal i regulacions internacionals. Però 
no tothom pot accedir a una lectura comprensiva. Cal, 
en alguns casos, comptar amb materials i estratègies 
específiques per fer possible que la lectura comprensiva 
estigui a l’abast de tots els ciutadans sense excepció.

A inicis de la segona meitat del segle XX, bibliotecaris 
de diferents països constataren que cada vegada eren 
més amplis els segments de ciutadans que necessitaven 
aquests materials per poder accedir a la lectura i, amb 
ella, a la cultura i a la informació. La gran mobilitat 
migratòria, l’accés a l’educació de persones amb minus-
valideses, l’increment del nombre de persones grans 
amb pèrdues de capacitat cognitiva, la implantació 
d’analfabetisme funcional entre joves alfabetitzats, 
etc... han originat un gruix significatiu de ciutadans 
que exigeixen polítiques bibliotecàries específiques i 
materials adequats a les seves capacitats de comprensió 
lectora, per a poder  garantir el dret democràtic de tot 
ciutadà a la cultura.  

A finals del segle XX, l’IFLA (International Federation 
of Library Associations and Institutions, <www.ifla.
org>) recull la inquietud dels professionals i, a partir 
d’experiències dutes a terme en països capdavanters 
en aquest tema, crea, el 1987, un Grup de Treball que 
ben aviat (1994) s’integra a la Section for Libraries 
Serving Disadvantaged Persons. El 1997 publica les 
Guidelines for Easy-to-Read Materials elaborades pel 
director de l’Easy to Read Foundation sueca, Brør 
Tronbacke, i consensuades per tots els membres de 
la Secció.  Aquestes directrius són les que orienten les 
publicacions denominades de Lectura Fàcil (LF, d’ara 
en endavant). Així doncs, identifiquem com a llibre 
fàcil aquells materials lectors elaborats amb especial 
cura per poder ser llegits i entesos per persones que 
tenen dificultats lectores i/o de comprensió.

2  ELS USUARIS DE LECTURA FÀCIL A CATALUNYA

Una anàlisi de la composició sociològica del país ens fa 
veure que no és fàcil arribar a una quantificació exacta 
dels diversos col·lectius que poden ser usuaris potencials 
de LF. D’una banda, cal considerar la relativa fiabilitat 
de les fonts estadístiques –moltes de les persones im-
migrants no estan censades– i, d’altra banda, també 
costa precisar quines discapacitats dificulten un bon 
accés a la lectura. 

A més, l’ús dels materials LF depèn, en última instàn-
cia, de la motivació del propi usuari, del coneixement 
de l’existència d’aquests materials i de l’estímul que 
trobi en el seu entorn. En aquest sentit, les diferents 
associacions de suport i ajut a aquests col·lectius poden 
ser un element clau per a la difusió dels materials i per 
desvetllar l’interès pel seu ús entre els associats/afiliats.

A títol orientatiu oferim algunes dades estadístiques 
per tal de quantificar globalment, encara que sigui de 
forma aproximada, la població lectora potencial de LF.

Població immigrant

És aquest un sector que ha experimentat un creixement 
exponencial. Segons les dades de l’Institut d’Estadística 
de Catalunya (IDESCAT), l’any 2008 hi havia censats a 
Catalunya 1.103.790 estrangers (per interpretar el creixe-
ment d’aquest sector cal tenir en compte que el 2002 eren 
280.167). Aquestes dades contemplen, solament, aquelles 
persones amb la seva situació legalitzada.

Persones amb discapacitats 

Segons l’estudi Estadística de persones amb disminució ela-
borat pel Gabinet d’Estudis i Planificació de la Secretaria 
General del Departament de Benestar Social, l’any 2009 
(darrer recull estadístic) hi havia a Catalunya 424.086 
persones amb discapacitat. Certament, no totes les 
discapacitats necessiten materials de LF. Els segments 
de població que hauríem de contemplar en aquest cas 
són els de minusvalideses auditives i minusvalideses 
psíquiques i mentals, en total 48.537 persones, de les 
quals possiblement un 50% podrien ser usuaris poten-
cials del llibre fàcil.
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Persones analfabetes funcionals 

Estudis realitzats en diferents països industrialitzats per 
l’OCDE demostren que entre un 25% i un 40% de les 
seves poblacions són persones analfabetes funcionals. 
Tots ells poden ser considerats usuaris potencials de 
materials de LF. 

Persones grans

Segons dades del Banc d’Estadístiques de Municipis 
i Comarques (BEMC) les persones de 65 anys o més 
representen el 16,24% del total de la població (1.196.051 
d’habitants a partir de 65 anys). Bona part d’aquest per-
centatge poden ser usuaris potencials de LF.

3  EL MARC LEGAL DE LECTURA FÀCIL 
A CATALUNYA I A ESPANYA

Una política de normalització lingüística que té per ob-
jectiu “facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació de la 
llengua pròpia de Catalunya en tots els àmbits”, no pot 
obviar uns materials que són indispensables per a facilitar 
l’accés a la nostra llengua en uns col·lectius en els quals 
hi té difícil introducció. 

Cal tenir present, a més, que la Llei del Sistema Bibliotecari 
de Catalunya, aprovada el març de 1993 pel Parlament 
de Catalunya, preveu que la biblioteca pública ofereixi 
serveis a tots els ciutadans en general i, explícitament, 
a aquells que, per diverses raons, presenten dificultats 
lectores. S’entén que, si per llei, les biblioteques públiques 
catalanes han de contemplar com a lectors potencials un 
ampli col·lectiu que presenta diverses peculiaritats que 
dificulten la seva lectura, aquestes biblioteques hauran 
de disposar de materials adequats per poder oferir-los 
serveis eficients.

Darrerament s’ha aprovat, a l’Estat espanyol, la Ley 
10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las biblio-
tecas que en la seva disposició addicional tercera estableix 
que són les administracions públiques les que han de 
promoure la lectura entre els segments de la població 
amb discapacitats que en puguin quedar al marge i cita 
en concret els “sistemas de lectura fácil”.

4  ANTECEDENTS DEL LLIBRE FÀCIL A CATALUNYA

Des de 1993 es formulen diferents propostes a l’Admi-
nistració pública per elaborar materials de LF. Aquestes 
propostes no desperten gran interès.

El 1998, a partir d’un contacte amb la Fundació Bofill, 
aquesta fundació encarrega un estudi per analitzar les pos-
sibilitats d’editar llibre fàcil a Catalunya. Per l’elaboració 
d’aquest treball es du a terme un estudi de camp que 
permet detectar que, a Catalunya, hi ha un nombre molt 
significatiu de ciutadans que necessitarien aquests ma-
terials per poder llegir. A més, es constata que tots els 
segments de població amb necessitats de LF, tendeixen a 
créixer, i molt especialment, el de persones immigrades. La 
conclusió final indica que la publicació d’aquests materials 
és una necessitat social a la qual cal donar compliment.

Fruit del citat treball neix l’any 2001, en el si del Col·legi 
Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, la 
Comissió de Lectura Fàcil amb la voluntat de promoure 
l’elaboració i la difusió de materials de lectura fàcil i de 
constituir el centre de referència que atorgui el logotip de 
validació als materials i des del qual s’impulsin i coordi-
nin iniciatives per a la seva creació, difusió i distribució.

Després d’un any d’intensa activitat com a comissió de-
penent del Col·legi, es decideix constituir una Associació 
independent i , al mateix temps, crear, des del Col·legi, un 
Grup de Treball que fomenti les activitats per impulsar 
la lectura fàcil entre els bibliotecaris de biblioteca pública 
del país.

5  L’ASSOCIACIÓ LECTURA FÀCIL

L’Associació Lectura Fàcil 
(ALF, d’ara en endavant), entitat 
sense ànim de lucre, sorgida 
com evolució de la Comissió 
de Lectura Fàcil, es constitueix 

el novembre de 2002 i queda oficialment inscrita en el 
Registre d’Associacions de la Generalitat el 22 de gener 
de 2003 (núm. 27179). Els seus objectius són fomentar 
l’elaboració, promoció i distribució de materials de lectura 
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per a persones que per qualsevol motiu físic, psíquic o 
social, tinguin dificultats per utilitzar la lectura com a 
vehicle de comunicació, informació, formació o lleure 
i facilitar-los l’accés al coneixement en els termes més 
amplis.

Les accions que realitza l’Associació són totes aquelles 
que es deriven dels seus objectius, i que podem situar 
en cinc grans àrees:

•	 Difusió.	S’han dut a terme quantitat d’activitats rela-
cionades amb aquesta àrea, sempre amb l’objectiu de 
fer conèixer i difondre el concepte de LF i promocio-
nar  l’ALF. Durant aquests anys comptabilitzem un 
total de 81 presentacions tant a Catalunya com fora 
del país. Les accions de difusió més significatives són:

Catalunya

• 2004 – Inici de la llista de distribució LectFacil 
que, actualment, compta amb 823 membres.

• 2005 – En col·laboració amb el Consorci de Biblio-
teques de Barcelona  i la participació del Grup de 
Treball del COBDC, l’ALF elaborà una exposició 
de gran format de quatre panells presentant el 
projecte, que s’ha mostrat en diferents centres.

• 2006 – Creació de la Xarxa Llibreries de Referèn-
cia, que ara compta amb 18 llibreries.

• 2007 – S’inaugura la pàgina web (<http://www.
lecturafacil.net>).

• 2009 – Es posa en marxa un Pla Pilot, patrocinat 
per la Subdirecció General de Biblioteques de 
la Generalitat de Catalunya, que significa una 
actuació d’un any de durada en les biblioteques 
públiques de Les Borges Blanques, Palamós, 
Ripollet i Tortosa i que exigeix presentacions, 
tallers de monitors i assistència i col·laboració 
a la creació de clubs de LF.

• Actualment, gràcies a la difusió i dedicació dels 
membres del Grup de Treball LF funcionen a 
Catalunya un total de 40 clubs de LF. 

• També cal destacar la repercussió de l’ALF a dife-
rents mitjans de comunicació tant generals (BTV, 
Catalunya Ràdio, COM Radio, Canal Solidario 
de Consumer Eroski, El mundo acoge, El Nou 9, 
El Periódico,  El Triangle, Entrellat, revista Fiapas, 
Nova Ciutat Vella, Onda Solidaria-Radio Libertad, 
Pensódromo, Punt Diari, Ràdio 4, Ràdio Ciutat 

de Barcelona, Ràdio Estel, Ràdio Llefià, Ràdio 
Premià, suplement Tendencias de El Mundo, TV 
Mataró i Vilaweb); com especialitzats (Addenda 
& Corrigenda, Àmbits de Psicopedagogia, Asterisc, 
Barcelona Educació, Bibliodoc, BiD, Delibros, Docu-
ment, Educación y Biblioteca, Educar, Ítem, Llengua 
i ús, Perspectiva Escolar i Sedic).

Àmbit internacional

• 2005 - Organització i participació de la 1a Troba-
da Presencial de la International Easy-to-Read 
Network celebrada a Barcelona el 6 d’octubre.

• 2005 - Organització i participació a les 1es Jorna-
des Internacionals de Lectura Fàcil realitzades 
a Barcelona del 6 al 8 d’octubre que reuniren 
170 persones procedents de diferents països 
europeus. 

• 2007 - La presència de l’ALF a la Fira del Llibre 
de Frankfurt celebrada del 9 a l’11 d’octubre 
originà diferents activitats en aquella ciutat:

 − 9 d’octubre: assistència al seminari organit-
zat pel Bundesverband für Alphabetisierung 
“Litcam” sobre alfabetització.

 − 10 d’octubre: organització i participació a 
la taula rodona “Un repte per a la societat 
del coneixement: facilitar la lectura a les 
persones que no llegeixen”, a la Stadtbü-
cherei de Frankfurt. 

 − 11 d’octubre: organització i participació, 
a l’Auditori Ramon Llull, de la Fira Inter-
nacional del Llibre, de la presentació dels 
llibres editats a Catalunya avalats amb el 
logotip LF. L’acte fou presidit pel director 
de la Institució de les Lletres Catalanes, 
Oriol Izquierdo.

•	 Formació. S’han fet cursos de formació de diferents 
tipologies, molts dels quals han comptat amb la 
col·laboració de diverses entitats i institucions que 
donen un total de 22 actuacions formatives. Cal 
destacar:

• 2003 – primer curs organitzat per l’ALF impartit 
per persones del Centrum för Lättläst (Suècia) al 
Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya.

• 2006 – curs de 30 h.: La Lectura Fàcil: una eina 
d’estímul a la lectura per als bibliotecaris realitzat 
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al COBDC impartit per personal de l’ALF amb 
participació de professorat de la Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació de la UB.

• 2007 – curs de 30 h.: La Lectura Fácil: una herra-
mienta de estímulo a la lectura para los bibliotecarios 
realitzat a petició de la Fundación Germán Sán-
chez Ruipérez, a la Universidad de Salamanca, 
impartit per personal de l’ALF.

• 2007 – curs en línia Curso de introducción a la 
Lectura Fácil, elaborat i tutoritzat per l’ALF en 
col·laboració amb la Fundació Bertelsmann.

• 2008 – curs de 30h.: La Lectura Fácil: una herra-
mienta de estímulo a la lectura para los bibliotecarios 
realitzat a petició de la Junta de Castilla y León 
a Valladolid, impartit per personal de l’ALF.

•	 Publicacions. S’ofereix suport a aquelles editorials 
que decideixen publicar materials de lectura fàcil, es 
revisa el text i s’atorga el logotip a les publicacions 
adaptades i s’actua com agents intermediaris entre 
el procés de creació i el d’edició.

• Fins ara 11 editorials han publicat 65 títols en 
català i 34 en castellà amb el logotip LF. Algu-
nes d’aquestes editorials han general diferents 
col·leccions: 

 − Castellnou,
 − Col·lecció Kalafat / 
 − Col·lecció Minikalafat / 

 − Almadraba, 
 − Colección Kalafate
 − Colección Minikalafate

 − Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
 − Col·lecció Llegim
 − Col·lecció Tant de gust
 − Col·lecció Contes d’arreu
 − Col·lecció L’onada

 − Sirpus, 
 − Colección Entre dos mundos

 − La Mar de fàcil, 
 − Col·lecció La història de… / Colección 

La historia de…
 − Col·lecció Mons Màgics / Colección 

Mundos Mágicos
 − Col·lecció Aktual / Colección Aktual

 − Tàndem, 
 − Colecció Exprés

 − deParís, 
 − Col·lecció Sortim al carrer

 − Mediterrània, 
 − Gestió i Promoció Editorial, 

 − Col·lecció Vincles
 − Libros del Zorro Rojo 

 − Colección Cuentos del mundo
 − Ajuntament de Santpedor.

 − Col·leció Santpedor dins un conte

L’ALF segueix treballant per implicar més editorials 
en el projecte i aconseguir que l’Administració 
s’involucri en la definició d’una política de pu-
blicacions i de suport a les editorials, per tal de 
garantir la producció de textos el més adaptats 
possibles a un ventall més ampli de destinataris.

•	 Col·laboracions amb	institucions	públiques	i	pri-
vades. S’atenen consultes, s’assessora i s’estableixen 
convenis amb centres i entitats culturals i de suport 
als col·lectius destinataris. També es fan tasques 
de coordinació amb el Grup de Treball de Lectura 
Fàcil del COBDC. 

• L’ALF ha signat 33 convenis (desembre 2009) 
per a establir col·laboracions a diferents nivells 
amb diverses institucions tant de Catalun-
ya com de la resta de l’estat i també interna-
cionals. A la pàgina web de l’ALF es dóna 
constància dels convenis actualment vigents.

• S’han creat diferents biblioteques dipositàries 
a Catalunya amb acords amb la Subdirecció 
General de Biblioteques de la Generalitat de 
Catalunya (CePSE com a centre dipositari) i 
el Servei de Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona (quatre biblioteques dipositàries 
a la província i una a la ciutat de Barcelona).

•	 Llenguatge	planer. S’adapten materials legals, 
textos procedents d’institucions públiques i pri-
vades dirigits als ciutadans en general. Aquesta 
acció es va iniciar el 2007 i s’han donat les següents 
actuacions: 

• 2007
 − Ajuntament de Manlleu: Pla de l’Erm i 

Guia de l’habitatge i les comunitats de veïns 
i veïnes de Manlleu.
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 − Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda: 
Pla de Can Folguera.

• 2008
 − Institut Català de les Dones: conveni per a 

adaptar documents informatius.
 − Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament 

de Barcelona: conveni per a adaptar docu-
ments informatius.

 − Fundación Ciudadanía (Extremadura): De-
claración Universal de los Derechos Huma-
nos. Edición adaptada a Fácil Lectura i altres 
tríptics.

 − Ajuntament de Donostia:  Plan General de 
Ordenación Urbana de Donostia-San Sebastián.

 − Documentació d’una empresa privada de 
Vigo.

• 2009
 − Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament 

de Barcelona: adaptació de diferents textos.
 − Ajuntament de Figueres: Pla de Barris de 

la Marca de l’Ham.
 − Institut de Desenvolupament de l’Erm 

(Manlleu): butlletí i documentació per als 
veïns.

 − Ajuntament de Sant Boi: Pla de Millora 
Integral de Casablanca.

 − Fundación Ciudadanía : Adaptació de la 
Guia del Parque Nacional de Monfragüe i fu-
lletons informatius sobre noves tecnologies.

 − Adaptació de documents per a una empresa 
privada del País Basc.

 − Departament d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat de Catalunya. Adaptació 
de la Llei 12/2007 de Serveis Socials i de la 
Cartera de Serveis Socials 2010-2011.

 − Asociación E-tradis: adaptació d’una guia 
de ciutats d’Extremadura declarades Pa-
trimoni de la Humanitat per la UNESCO.

 − Ajuntament de Barcelona: Pla de Barris de 
la Barceloneta.

 − Assessorament a col·legiats del COBDC 
per a la creació i adaptació de documents 
a llenguatge planer.

6  EL GRUP DE TREBALL DE LECTURA FÀCIL DEL 
COL·LEGI OFICIAL DE BIBLIOTECARIS-DOCUMENTALISTES 
DE CATALUNYA

El Grup de Treball (GT) del COBDC, creat l’any 2002, 
té els seus antecedents a la Comissió de Lectura Fàcil. 
Està constituït per 14 bibliotecàries de biblioteca pública 
i membres de l’ALF i té com objectiu impulsar l’ús dels 
materials de lectura fàcil en les biblioteques públiques 
del país.

Les activitats pròpies d’aquest GT són: detectar les neces-
sitats d’aquests materials en les biblioteques públiques; 
difondre i usar les publicacions que ja existeixen en 
català; i cercar i fer propostes per a l’elaboració de nous 
materials adients a les capacitats lectores de diferents 
sectors de població.

En aquest sentit, és especialment interessant l’estudi 
realitzat pel GT amb la finalitat de detectar, a partir 
d’un qüestionari tramès a 78 biblioteques catalanes, el 
coneixement que els bibliotecaris tenen del concepte de 
Lectura Fàcil,  quins  materials d’aquest format hi ha en 
les biblioteques del país i quins són els materials que 
els bibliotecaris consideren necessaris per poder oferir 
serveis a tots els ciutadans del seu territori.

El GT col·labora habitualment amb diferents tasques 
de l’ALF. El 2005 elaborà, en col·laboració amb l’ALF, 
l’exposició ja citada sobre material de lectura fàcil. 

Els últims anys el GT de Lectura Fàcil ha realitzat tro-
bades de lectors de clubs de LF:
• 2007 – I Trobada de Clubs de Lectura Fàcil de Cata-

lunya. 24 de novembre a les 12:30 al Saló del Llibre 
de Barcelona, a la qual van assistir unes 70 persones. 

• 2008 – II Trobada del Clubs de Lectura Fàcil de 
Catalunya. 29 de novembre a la Biblioteca de Ca-
talunya, amb 200 assistents.

• 2009 – III Trobada de Clubs de Lectura Fàcil de 
Catalunya. 24 d’octubre, a les 11h del matí a la 
Sala Gran de l’Espai Francesca Bonnemaison de 
Barcelona, amb una assistència de 230 persones.

La gran implementació dels clubs de LF a Catalunya (36 
al gener del 2010) és degut, en bona part, a la implicació 
dels membres del GT.
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Com es posa de manifest en l’Annex de publicacions, en 
els congressos i jornades professionals d’aquests darrers 
anys trobem comunicacions i presentacions fetes per 
membres del GT, donant a conèixer les activitats que 
es desenvolupen a les biblioteques públiques catalanes.

Les activitats d’incentivació 
lectora que s’han desenvolu-
pat amb els llibres de Lectura 
Fàcil en els set anys escassos 
d’existència del projecte, de-
mostren que són una eina efi-
caç per a desvetllar l’interès a 
la lectura a amplis segments 

de població que per diverses raons viuen al marge del 
món de la cultura i la informació.
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LA PROMOCIÓ DE LA LECTURA 
A CATALUNYA (2008-2009)

RESUM

D’un temps ençà, la preocupació pels baixos índexs lectors de 
la població juntament amb els lamentables resultats de les pro-
ves PISA de comprensió lectora entre els escolars, han portat les 
administracions i organismes que en depenen, com biblioteques 
i escoles, a augmentar els esforços en el camp de la promoció 
lectora. La revisió d’aquest àmbit s’articula en tres blocs: en el 
primer, es fa balanç de les accions més significatives dutes a ter-
me els anys 2008 i 2009 des del govern autonòmic i dels governs 
municipals, les activitats de promoció lectura que s’han dut a 
terme a les biblioteques públiques i les iniciatives dutes a terme 
des de les biblioteques escolars arran de la posta en marxa del 
Puntedu i de l’elaboració de plans de lectura de centre. En un 
segon bloc, es recullen les iniciatives a l’entorn de la recerca i la 
formació, molt menors en quantitat. I en el tercer bloc,  s’inclou 
una bibliografia seleccionada de tot tipus de documents —lli-
bres, articles de revistes, actes de congressos i llocs web—  sobre  
la promoció de la lectura publicats durant els anys 2008 i 2009, 
de la qual se’n comenten alguns títols. 
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1  ESTAT DE LA QÜESTIÓ

1.1  PLANS INSTITUCIONALS: LA PROMOCIÓ DE LA LECTURA
 DES DEL GOVERN I ELS MUNICIPIS

Pla de Lectura 2008-2011

L’acció més destacable en l’àmbit de la promoció de 
la lectura en aquest període dels anys 2008 i 2009 ha 
estat, sens dubte, la campanya institucional engegada 
pel Departament de Cultura i Mitjans de comunicació 
de la Generalitat de Catalunya, sota el lema “Llegir 
ens fa Lliures”. 

Enmig de l’eufòria de la Fira de Frankfurt (octubre 
2007) el conseller de Cultura de la Generalitat de Ca-
talunya, Joan Manuel Tresserras, va anunciar la posta 
en marxa d’un Pla de Foment de la Lectura per al 
període 2008-2011 amb una inversió prevista de vuit 
milions d’euros. El Pla es va posar en marxa a l’abril 
del 2008, dins de les celebracions de Sant Jordi, ”amb 
la voluntat de donar continuïtat i permanència a les 
polítiques sobre aquest àmbit”. La informació, clara 
i completa, sobre aquest pla es va fer visible a través 
de la pàgina web del mateix Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació, sota l’epígraf Pla Foment 
Lectura 2008-2011.1 A la pàgina s’hi exposa el Pla Estra-
tègic d’Actuació (anàlisi de la situació, objectius, eixos 
estratègics, indicadors i les accions a dur a terme en 
la primera fase d’un any de durada, entre Sant Jordi 
2008 i Sant Jordi 2009).

El Pla té com objectiu primordial “millorar l’hàbit i 
la competència lectora entre la població. De forma 
paral·lela, el Pla posa l’accent específic en la promoció 
de la lectura en llengua catalana, amb el convenciment 
que la lectura és una eina de progrés nacional i cohesió 
social” i té previst actuar en quatre línies de treball:

1. Treball amb el públic en general: accions en 
entorns habituals de lectura (biblioteques, escoles, 
universitats, etc.) amb la finalitat d’incrementar els 
índexs de lectura i la competència lectora.

2. Treball en entorns lectors: accions massives des-
tinades a incrementar els índexs de lectura i a captar 
nous lectors.

3. Estratègies específiques de comunicació i difusió: 
Llegir ens fa + grans: accions encaminades al reforça-
ment d’elements estructurals del Pla de Foment de la 
Lectura, com formació de prescriptors, bancs de dades 
de bones pràctiques i altres ítems de referència per al 
desenvolupament del Pla.

4. Creació de recursos i eines per al foment de la 
lectura: accions de difusió dels missatges essencials 
del Pla de Foment de la Lectura: beneficis que es de-
riven de l’adquisició de l’hàbit lector i la lectura com a 
factor generador de progrés nacional i cohesió social.

En cadascuna d’aquestes línies, el Pla descriu diverses 
accions, fins un total de dotze. En cada una d’elles ex-
posa els objectius, enumera les entitats implicades, fixa 
l’aportació econòmica del Departament i l’indicador 
desitjable d’aconseguir. En el sentit de planificació, la 
posta en escena és ben correcta, tot i que la informació 
que ens faciliten a traves de la pàgina web només informa 
de la Fase 1. El total destinat a la dotzena d’accions que 
s’anuncien en el període 2008-2011 és d’uns sis milions 
d’euros, la meitat dels quals destinats a la campanya 
per a fomentar la lectura de publicacions periòdiques 
entre el jovent. 

Les accions amb més impacte en aquesta primera fase han 
estat aquelles que es vehiculaven a través dels mitjans, 
sobretot la televisió (amb la Setmana de TV3 realitzada 
del 26 de maig a l’1 de juny de 2008) juntament amb 
altres que destaquem a continuació:

• Tasta’m. Ha estat potser una de 
les accions de més abast pel que fa 
al públic destinatari. Aquest progra-
ma consistia en la publicació del pri-
mer capítol d’una novetat editorial 
en diversos gèneres i de diferents 
editorials i que es repartia en els 
transports públics de Catalunya 
i, en menor nombre, les Balears. 
Des del mes de novembre passat 
(2009), en el marc del programa 
Tasta’m, s’han distribuït 175.000 
opuscles setmanals on es presen-
taven 24 títols de narrativa, poesia 
o literatura juvenil.
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• Subscripcions per als joves. Es tracta d’oferir subs-
cripcions gratuïtes als joves de 18 anys a diaris i revis-
tes amb el doble objectiu de facilitar als joves l’accés 
a publicacions periòdiques i, alhora, promocionar les 
capçaleres de publicacions menys conegudes. L’any 
2008 van ser 13.097 joves, el 20% del total, els que es 
van acollir al programa i al 2009 ho han sol·licitat 
10.383 joves catalans, dels 67.969 nascuts el 1991 (el 
15% del total). Els joves podien triar entre més de 
70 publicacions periòdiques d’informació general, 
culturals, científiques i esportives, en català o castellà.

• Lletres al camp. La iniciativa més curiosa la trobem 
en la difusió en el Camp Nou d’un opuscle amb 
una selecció d’onze textos literaris en la celebració 
del partit més proper a la diada de Sant Jordi del 
2009. Aquest acte és organitzat conjuntament amb la 
Institució de les Lletres Catalanes des de l’any 2005.

•	 Què	llegeixes?	Què llegeixes? és un fòrum virtual sobre 
llibres adreçat a lectors de totes les edats produït 
per la Institució de les Lletres Catalanes del Depar-
tament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya. La idea va sorgir a partir 
d’una primera experiència durant el 2005, Any del 
Llibre i la Lectura, quan es va posar en marxa Què 
llegeixes? Connecta’t als llibres, un joc sobre llibres 
a Internet que va durar tres mesos. El nou fòrum, 
iniciat per Sant Jordi 2008 dins del Pla de Lectura, 
basat en la mateixa premissa d’intercanviar opinions 
sobre lectures, en aquesta nova edició s’ha ampliat 
amb més possibilitats: agenda per informar d’actes, 
fòrums per comentar lectures, informació de premis, 
concursos, espai per preguntar. L’espai es divideix 
en tres fòrums segons les edats dels participants:  
-Fòrum Ploma pels adults (a partir de 17 anys).
-Fòrum Boli pels joves (de 12 a 16 anys).
-Fòrum Llapis pels més petits (fins a 11 anys).
En l’actualitat (juny 2010) compta amb 7.460 inscrits.

• Formació de professionals. A l’octubre del 2009 
s’iniciava la primera edició del postgrau en Me-
diació Cultural per al Foment de la Lectura. El 
curs, de modalitat semipresencial amb un límit 
de 30 places, té una durada de 150 hores i forma 
part de l’oferta formativa de la Universitat de Bar-
celona. El postgrau pretén formar a professionals 
d’arreu de Catalunya com a especialistes en el dis-
seny, la implementació i el seguiment de projectes 
d’intervenció locals per al foment de la lectura. 

El 20 de maig de 2009, el Departament de Cultura i Mit-
jans de Comunicació anunciava l’ampliació del Pla de 
Foment de la Lectura, amb una dotzena més d’accions. 
Aquestes accions, però, només s’han difós en nota de 
premsa i no s’han incorporat a la pàgina oficial del Pla 
que, a hores d’ara, inclou només les accions de la primera 
fase. Els nous programes amplien o reforcen accions ja 
existents (adaptació del fòrum virtual Què llegeixes?2 a les 
necessitats de les escoles i instituts; suport al programa  
Nascuts per Llegir dirigit als nens i nenes d’entre 0 i 3 
anys; elaboració de bibliografies selectives per a escoles) 
i incorporen jocs i concursos (Picalletres, concurs adreçat 
a l’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4rt d’ESO; Ficcions, concurs de 
creació literària en línia; L’oca de la lectura, joc escolar 
adreçat a nens i nenes d’entre 8 i 12 anys)

Una de les novetats d’aquesta segona fase ha estat la 
creació del portal Cataclic, un espai virtual interactiu 
que dóna accés als recursos i serveis de les bibliote-
ques públiques de Catalunya (<http://cataclic.cultura.
gencat.cat/>). Es tracta d’un web adreçat als infants a 
partir dels 3 anys que vol ser també útil per als pares 
i mares, els responsables infantils de les biblioteques 
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i els educadors en general. El portal permet l’accés al 
catàleg de les biblioteques (en el cas que la consulta es 
vulgui fer d’una biblioteca de la província de Barcelona 
s’enllaça automàticament amb la finestra de consulta del 
Chilias, el catàleg infantil de les biblioteques que reben 
el suport de la Diputació), una sala multimèdia amb els 
jocs educatius de l’empresa Barcelona Multimèdia, el 
programa La meva biblioteca per organitzar la biblioteca 
personal i un darrer apartat titulat Què fem on s’informa 
de les activitats que es fan a les biblioteques. Des de la 
pàgina inicial es pot accedir a la pàgina Què llegeixes?, 
el fòrum virtual comentat més amunt.

També s’han distribuït 900.000 exemplars de la Guia pràc-
tica per a fer fills lectors, dels quals 810.000 s’han repartit 
a través dels diaris i la resta a les associacions de mares 
i pares (AMPA) a través del Departament d’Educació. 
Aquesta guia vol facilitar a pares i mares estratègies 
útils i pràctiques per fomentar l’hàbit lector en família.

En el seu conjunt, la posta en marxa d’un Pla de Lectura 
és realment una iniciativa necessària i lloable però, com en 
tantes altres coses, cal veure quina és la seva continuïtat.  
De moment hem d’esperar probablement a finals del pe-
ríode, és a dir, a final del 2011 per saber quins han estat 
els resultats, desitgem que positius, d’aquestes accions.

Pla de Lectura dels municipis

Empesos per la necessitat de millorar els índexs de 
lectura en les seves poblacions alguns municipis han 
posat en marxa els seus propis plans de lectura. En 
són exemple el Pla de Foment de la Lectura del Prat de 
Llobregat que té per objectiu donar suport a totes les 
iniciatives de caire cultural i educatiu que les entitats, 
les persones i les administracions de la ciutat fan per 
millorar l’hàbit lector. El projecte s’emmarca dins del Pla 
Educatiu d’Entorn i ha estat elaborat conjuntament amb 
la Biblioteca Antoni Martin i les responsables del Grup 
de Biblioteques Escolars del Prat. Se’n pot trobar tota la 
informació a <http://pladelecturadelprat.blogspot.com/>.

En la mateixa línia, Cornellà i Castelldefels presentaven 
l’any 2008 i l’any 2009, respectivament, els seus plans 
de lectura amb objectius similars. Es pot trobar la in-
formació a: 

• Castelldefels: <http://www.castelldefels.org/es/he-
meroteca.asp?IdArea=4&id=3247>

• Cornellà, Ciutat de la Lectura: <http://nou.corne-
llaweb.com/files/contenidos/Ciutat_Lectura/Docu-
ment%20Ciutat%20de%20Lectura%20Desembre%20
2008.pdf>

En tots dos casos es tracta de projectes ben orientats, 
presentats i dissenyats que només ens plantegen el dubte 
de la continuïtat i dels resultats.

Una altra de les iniciatives de promoció lectora amb la 
participació de tota la comunitat, és el Programa Municipi 
Lector impulsat pel Consell Català del Llibre Infantil i 
Juvenil. El primer municipi en adherir-s’hi fou El Bruc, 
que inicià les activitats els 2006-2007, al qual van seguir 
al 2008, Mollerussa i Almenar. Per a més informació:
<http://www.clijcat.cat/municipi/MunicipiLector.php>

1.2  LA PROMOCIÓ DE LA LECTURA
DES DE LES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES

Les biblioteques públiques catalanes realitzen de manera 
continuada una política d’activitats de foment de la lectura 
que les ha convertides en una referència cultural dins de 
cada municipi. Aquestes activitats tenen com objectiu 
primer impulsar un major ús del fons documental de les 
biblioteques però, alhora, també serveixen per ampliar 
l’oferta cultural del municipi i, en conseqüència, fer les 
biblioteques més visibles per a la població. En aquest sentit, 
l’any 2008, les 333 biblioteques públiques i bibliobusos 
que hi havia a Catalunya van rebre un total de 21.823.319 
visites, és a dir, un 11,24% més que el 2007, i van dur a 
terme més de 30.000 activitats de foment de la lectura.
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Cada biblioteca, d’acord amb el seu ajuntament, pro-
grama aquelles activitats que considera més adequades 
a la seva tipologia d’usuaris, a la realitat social i cul-
tural del lloc on es troba i també, segons els objectius 
i la política cultural municipal, tenint en compte els 
diferents agents que actuen en aquell territori i amb 
els quals és molt important establir col·laboracions per 
tal de no duplicar esforços o entrar en competència. 
Podem dir que en aquests darrers anys es constata una 
consolidació dels programes estables de foment de la 
lectura, especialment en les grans ciutats (l’Hospitalet, 
Sabadell, Terrassa, Vic....) però també en municipis més 
petits on, si bé la programació no és tan àmplia, es du 
a terme una acció continuada i eficient en la mesura 
dels seus recursos.

Es constata un esforç per programar les activitats al 
llarg de l’any per tal d’establir hàbits d’assistència a 
les diferents activitats  (el dijous hora del conte, el da-
rrer dilluns de mes club de lectura, per exemple) així 
com per diversificar les activitats segons els diferents 
públics, portant a terme accions específiques per a 
cadascun d’ells.

Entre les activitats adreçades a infants cal destacar 
l’hora del conte que es du a terme a quasi totes les 
biblioteques, els tallers, les representacions, etc. que 
tenen sempre una gran afluència de públic. En aquests 
dos darrers anys s’ha consolidat el programa Nascuts 
per Llegir, iniciat al 2002, adreçat als nadons i a les se-
ves famílies, que fomenta el contacte dels infants amb 
els llibres des del primer mes de vida i compta amb el 
suport d’infermeres, pediatres, famílies i biblioteques. 
Aquest programa, impulsat pel Col·legi de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya –i que rep el suport del 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació dins 
del Pla de Foment de la Lectura– compta amb 31 muni-
cipis de Catalunya adherits al projecte. Se’n pot veure 
la feina feta al seu web <http://www.nascutsperllegir.
org/> i a través del seu butlletí electrònic.

Així mateix, s’han consolidat els espais de petits lectors a 
les seccions infantils de les biblioteques. Aquests espais 
estan pensats perquè els infants de menys de quatre 
anys, junt amb els seus pares o cuidadors, trobin un 
entorn adequat per introduir-se al món del llibre d’una 
manera agradable i pensada per aquests usos (llibres 

de roba o cartró, petits jocs, mobiliari més informal).
Els infants també són, preferentment, els destinataris de 
les campanyes de foment de la lectura promogudes pels 
bibliobusos que serveixen a les poblacions de menys de 
3.000 habitants de la província de Barcelona. Les cam-
panyes són temàtiques i es composen d’un espectacle i 
una sèrie de materials documentals d’acompanyament 
que serveixen perquè els professors de les escoles puguin 
utilitzar-los com a centres d’interès. Els espectacles es 
duen a terme en teatres o sales municipals i també en 
el recinte de les escoles i, en alguns casos, a l’aire lliure.

Quant a les activitats adreçades als adults cal destacar 
les conferències sobre temàtiques diverses (sociologia, 
salut, educació , gastronomia...) visites d’autors, tallers, 
lectures literàries, recitals de poesia, concerts, rutes li-
teràries, exposicions entre les múltiples propostes que 
es duen a terme. Els clubs de lectura són, però, l’activitat 
que té més demanda: consisteixen en un grup de lectors 
i lectores que es reuneixen periòdicament per parlar 
conjuntament d’un llibre que han llegit, el mateix per a 
tots. Un especialista condueix les sessions en les quals 
tothom opina i participa.

La biblioteca facilita el préstec dels exemplars del títol 
seleccionat i en alguns casos, facilita la presència de 
l’autor o autora. També es reparteix a cada membre un 
exemplar d’El bloc del club,3 un diari de lectura personal 
per anotar les idees i comentaris suggerits per cada llibre 
llegit. En els clubs de lectura es llegeixen tot tipus de 
llibres: novel·les d’actualitat, clàssiques, juvenils....però 
també existeixen clubs de lectura en anglès, alemany, 
italià, sobre novel·la negra, còmics, ciència-ficció, o 
llibres de lectura fàcil per a aquelles persones que no 
dominen la nostra llengua.

A les biblioteques públiques del nostre territori han 
tingut especial presència des dels darrers 15 anys, de 
forma que a finals del 2008 es comptabilitzaven quasi 
400 clubs de lectura repartits entre les 333 biblioteques 
i bibliobusos existents a Catalunya. En concret, a la 
província de Barcelona, 152 biblioteques acullen clubs 
de lectura i hi participen 7.300 persones. 

El nombre d’activitats programades per les biblioteques 
ha anat creixent de tal manera, que en algunes biblio-
teques es realitzen més de 100 i 200 activitats anuals (a 
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les biblioteques de grans ciutats el nombre encara pot 
ser més elevat). La programació d’aquestes activitats 
la realitza cada biblioteca d’acord amb els interessos i 
prioritats del seu ajuntament, amb els recursos econòmics 
d’aquest, i amb el suport econòmic de la Diputació de 
Barcelona a la província de Barcelona, o el suport del 
Departament de Cultura de la Generalitat.

En el cas de la província de Barcelona, amb la finalitat 
d’ajudar les biblioteques en la programació d’activitats 
i al mateix temps facilitar la seva gestió, l’any 2004 es 
va crear el programa Tot l’Any Lectura al qual poden 
adherir-se els municipis que tenen biblioteca pública amb 
conveni amb la Diputació de Barcelona. Aquest programa 
presenta un catàleg de més de 200 activitats diferents, 
tant d’àmbit familiar com per a adults: narradors pro-
fessionals, actors, músics, escriptors i professionals de 
diferents àmbits que imparteixen conferències o tallers. 
Cada biblioteca pot escollir les seves activitats per a 
tot l’any, tenint en compte un barem segons el nombre 
d’habitants de cada municipi. La gestió d’aquest catàleg 
la porta a terme una empresa de serveis culturals i les 
activitats estan subvencionades en part per la Diputació 
de Barcelona, que assumeix el cost de la gestió i el 40% 
de l’activitat. L’any 2009 han participat en el programa 
75 municipis de la província de Barcelona amb un total 
de 88 biblioteques.

Amb la mateixa finalitat, a la resta del territori, el Depar-
tament de Cultura i Mitjans de Comunicació, a través 
de la Subdirecció General de Biblioteques, dóna suport 
a les biblioteques per tal que organitzin activitats de 
foment a la lectura. Dins del Pla de Foment 2008-2011, 
s’han facilitat subvencions a consells comarcals, ajun-
taments de Catalunya i ens que en depenen, per a la 
programació estable d’accions de promoció de la lectura 
a les biblioteques públiques de Catalunya.

A la primera convocatòria d’aquestes subvencions (2009) 
es van presentar 74 municipis, 25 dels quals van ser 
subvencionats amb quantitats que van oscil·lar entre el 
75% i el 50% dels pressupostos. La convocatòria es va 
limitar als municipis menors de 50.000 habitants i es va 
establir un premi especial per franges de població (fins 
a 5.000 hab., de 5.001 a 25.000 hab., i de 25.001 a 50.000 
hab.), per tal d’evitar la competència entre municipis de 
mides molt diferents i afavorir un repartiment econòmic 
més equilibrat.

1.3  LA PROMOCIÓ DE LA LECTURA DES DE LA BIBLIOTECA
 ESCOLAR I ELS PLANS DE LECTURA DE CENTRE (PLEC)4

L’escola ha estat, juntament amb les biblioteques, la 
instància bàsica de promoció lectora, ja fos des de l’aula 
o des de la biblioteca escolar. En aquest apartat no ens 
detindrem en l’enumeració de les activitats que els 
docents de tots els nivells duen a terme amb els seus 
alumnes, de la mateixa manera que no ho hem fet en 
el cas de les biblioteques. Ens interessa aquí recollir 
la iniciativa institucional impulsada pel programa de 
biblioteques escolars Puntedu i que s’inclou en la da-
rrera fase del seu programa de formació. Es tracta del 
Pla de Lectura de Centre (PLEC) que el curs 2007-2008 
comptava ja amb un document per a la seva aplicació: 
<http://www.xtec.es/innovacio/biblioteques/pdf/docu-
ments_formacio/plec/plec.pdf>

El PLEC és un document de centre consensuat que 
recull els objectius, les metodologies i les estratègies 
per assegurar l’assoliment per part de l’alumnat de 
la competència lectora, les competències en l’ús de la 
informació i l’hàbit de la lectura.

El  PLEC pretén ser, segons els autors: “Una carta de 
navegació que permeti orientar-se vers un punt car-
dinal on, de forma col·lectiva, tots els membres de la 
comunitat educativa —educadors, personal no docent, 
pares i mares, alumnes, biblioteca escolar i biblioteca 
pública...— hi puguin convergir. Una eina de fàcil ús 
i aplicable a tot tipus de realitat per encetar, reforçar 
i millorar els nivells de lectura dels més joves de la 
nostra societat.”

En podem trobar exemples ben diferents, tant pel seu 
abast com per les propostes d’actuació, com ho demos-
tren aquests tres que citem: :

• Escola Cossetània (Vilanova i la Geltrú):
<http://www.xtec.cat/ceip-cossetania/biblioteca/
texts/PLEC.pdf>

• CEIP Mare de Déu de la Roca (Mont-roig del Camp): 
<http://www.xtec.cat/centres/e3001668/PLEC.pdf>

• IES Sant Josep de Calassanç (Barcelona):
<http://phobos.xtec.net/a8013135/index.php?p=82>
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2  LA RECERCA 

Malgrat que la promoció de la lectura és un tema present 
en tots els àmbits relacionats amb biblioteques, esco-
les i llibres infantils, la recerca i la formació en aquest 
camp són escasses i, més, si ens limitem al territori de 
Catalunya.

2.1  TESIS, ESTUDIS I INFORMES

En aquests dos anys, sense que sigui cap sorpresa, no 
es té notícia de cap tesi sobre promoció de la lectura 
específicament però si d’altres tesis que col·lateralment 
tracten aquest tema com la de Mireia Manresa que ana-
litza les pràctiques lectores dels adolescents:

• Manresa, M. (2009). Els hàbits lectors dels adolescents. 
Efectes de les actuacions escolars en les pràctiques de 
lectura. Direcció de Teresa Colomer. Departament 
de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les 
CCSS. UAB. 

Aquesta tesi se centra en l’estudi dels hàbits lectors 
dels adolescents des d’una perspectiva educativa. Es 
tracta d’un estudi longitudinal que recull i analitza 
els llibres llegits d’una mostra de 80 adolescents de 
l’Institut d’Educació Secundària Manuel de Caban-
yes de Vilanova i la Geltrú. 

La tesi recull els resultats més significatius sobre els 
estudis realitzats sobre aquesta temàtica en joves i 
delimita la influència dels hàbits lectors de l’entorn 
familiar i escolar dels adolescents. Els resultats de 
l’estudi empíric d’aquest estudi informen sobre la 
quantitat de llibres que llegeixen els adolescents, 
la seva tipologia i la manera de valorar-los. Aquest 
treball destaca els efectes que té el projecte escolar 
de foment de la lectura en els hàbits lectors. 

Pel que fa als estudis i informes cal destacar els següents:

• Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
(2008). Enquesta de consum i pràctiques culturals de 
Catalunya 2006. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

El principal objectiu d’aquesta estadística és conèixer 
el consum efectiu de productes i serveis de caràcter 
cultural, les pràctiques actives dels catalans rela-
cionades amb la cultura, les activitats fetes durant 
el temps lliure i l’equipament cultural disponible a 
les llars catalanes. Cal assenyalar que l’estadística 
ofereix també una comparativa amb els hàbits cul-
turals dels catalans cinc anys abans. En l’àmbit 
concret del llibre, l’estadística ofereix dades sobre 
el nombre de lectors, el temps de lectura i el perfil 
socio-econòmic dels lectors de llibres. 

• Baró, Mònica; Mañà, Teresa (2009). Estudi sobre les 
accions de foment de la lectura a les biblioteques públiques 
de Catalunya [en línia]. Barcelona: Direcció General 
de Cooperació Cultural. Generalitat de Catalu-
nya. <http://www20.gencat.cat/docs/Biblioteques/
Tematic/Documents/Arxiu/Activitats/Estudi_fo-
ment_lectura.pdf>

L’informe, elaborat durant el període de gener-juny 
de 2009 per encàrrec de la Subdirecció General 
de Biblioteques a l’Observatori de Biblioteques, 
Llibres i Lectura de la UB, analitza les activitats de 
promoció lectora de nou biblioteques públiques de 
Catalunya, representatives per la seva dinàmica, 
seleccionades per la dimensió i repartides en tot el 
territori. A partir d’entrevistes als diferents agents 
implicats, realitza un diagnòstic sobre la tipologia 
d’activitats i els seus resultats, anàlisi en el qual es 
posa de manifest la necessitat d’avaluar les accions 
que duen a terme les biblioteques. L’estudi inclou 
també una proposta per a l’elaboració d’instruments 
i indicadors per mesurar els resultats. 

• Federación de Gremios de Editores de España (2009). 
Informe de hábitos de lectura y compra de libros en 
2009. Madrid: Federación de Gremios de Editores 
de España.

En aquest estudi s’analitza el comportament dels 
ciutadans espanyols, a partir de 14 anys, en matèria 
de lectura i compra de llibres, a més d’altres hàbits 
culturals i d’oci. L’estudi compta amb dades desagre-
gades per comunitats autònomes, d’aquí que sigui 
possible l’anàlisi de la situació de Catalunya respecte 
la resta de l’estat espanyol. Amb la col·laboració 
de la Dirección General del Libro, Archivos y 
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Bibliotecas del Ministerio de Cultura, l’estudi el rea-
litza Conecta Research & Consulting sota l’encàrrec 
de la Federación de Gremios de Editores de España.

• Federación de Gremios de Editores de España (2009). 
Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros. Primer 
trimestre 2009. Madrid: Federación de Gremios de 
Editores de España.

La Federación de Gremios de Editores de España, 
mitjançant Conecta Research & Consulting i amb 
el patrocini de la Dirección General del Libro, Ar-
chivos y Bibliotecas, publica informes de caràcter 
trimestral sobre les principals magnituds relacio-
nades amb els hàbits lectors i de compra de llibres 
de la població espanyola, amb dades també per 
comunitats autònomes.

• Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura 
(2009). El Baròmetre de la Comunicació i de la Cultura.

L’objectiu principal del Baròmetre, impulsat per 
FUNDACC –Fundació Audiències de la Comu-
nicació i la Cultura–, és proporcionar informació 
valuosa als agents del mercat de la comunicació i la 
cultura (mitjans i grups de comunicació, agències de 
mitjans, indústries culturals, empreses i institucions 
diverses) interessats a definir estratègies comercials 
i polítiques efectives. 

El Baròmetre ofereix dades bàsiques sobre consum 
de llibres (nombre de llibres llegits a l’any, gèneres 
literaris habituals, procedència i llengua dels llibres). 
Totes les dades són classificades pels perfils dels 
consumidors i per territoris, i poden arribar a tenir 
precisió estadística comarcal. A més, les dades són 
creuades amb les dades d’audiències (premsa, ràdio, 
televisió, etc.) i amb les dades de consums culturals 
(cinema, música, espectacles, etc.).

• Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona (2009). “Tipologies de consum i pràcti-
ques culturals a Catalunya 2006”, Estadística, Fulls 
de Comunicació i Cultura. Núm. 24 i 25. 

Aquests dos documents mostren, per una banda, 
tipologies de consum i pràctiques culturals de la 
població de Catalunya i, posteriorment, una tipologia 

global o general que aglutina el conjunt d’àmbits 
sectorials culturals; de l’altra, comparen les tipologies 
identificades amb les que s’havien obtingut l’any 
2001, per tal de detectar les pautes d’evolució de la 
població catalana en el període 2001-2006.

3  LA FORMACIÓ

Pel que fa a formació,  són nombrosos els cursos sobre 
animació a la lectura  que s’oferten a Catalunya però 
tots ells es troben inclosos en programes de formació 
per a mestres (com l’oferta del seminari El gust per la 
lectura, cursos des dels Centres de Recursos i altres 
dins del programa de l’Escola d’Estiu de l’Associació 
de Mestres Rosa Sensat) o de biblioteques públiques; en 
cap cas es tracta de formació específica per a l’animació 
lectora com els que promou la Fundació Bromera al 
País Valencià.

Amb caràcter oficial, el 2008-2009 es va iniciar el màster 
de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura organitzat 
conjuntament per la Facultat de Ciències de l’Educació 
de la Universitat Autònoma i la Facultat de Biblioteco-
nomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. 
En aquest màster els alumnes reben formació teòrica i 
pràctica com a responsables de biblioteques escolars 
que complementen amb assignatures relacionades amb 
la literatura infantil i la seva promoció. 

En aquesta minsa relació, cal afegir-hi el postgrau en 
Mediació Cultural per al Foment de la Lectura , esmen-
tat anteriorment com una iniciativa del Pla de Lectura 
de la Generalitat, del qual encara no se n’han difós els 
resultats.

4  PUBLICACIONS

En aquest apartat es recullen els treballs més significatius 
publicats a Catalunya o en català sobre el foment i la 
promoció de la lectura durant els anys 2008 i 2009. A 
diferència d’altres àmbits com la recerca i la formació 
aquest és un camp amb producció abundant.
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En la relació que segueix, s’inclouen les anàlisis i re-
flexions teòriques sobre la necessitat i els beneficis de la 
lectura entre la població i, tangencialment, l’estat de la 
qüestió en nombres absoluts i relatius en el nostre país; 
segueix la documentació programàtica d’institucions 
públiques i privades que en les seves polítiques cul-
turals s’han compromès en el foment de la lectura, 
els anomenats “plans de lectura”, i com a models 
d’abast més restringit els plans de lectura de centres 
d’ensenyament, els PLEC; es revisen les experiències 
en centres d’ensenyament i biblioteques, les activitats 
proposades des dels primers anys de vida a l’escola o 
la biblioteca, i de manera particular els clubs de lectura. 
En resum, s’inclou tota la producció bibliogràfica que 
reculli el raonament teòric o l’experiència al voltant de 
qualsevol acte programat i relatiu al foment de l’hàbit 
de la lectura de llibres o d’altres suports i formes de 
lectura, en totes les edats a Catalunya o en català. 

No hem considerat en aquesta selecció les bibliografies 
selectives de llibres i documents (per exemple les biblio-
grafies de qualitat que estan sent elaborades des de la 
Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat 
de Catalunya). Malgrat que puguin ser una forma de 
promoció de lectura, s’ha pensat que aquests repertoris 
són eines auxiliars destinades a la millora del desen-
volupament de les col·leccions bibliotecàries, però no 
a la promoció específica de la lectura, per la qual cosa 
es ressenyen específicament a l’apartat relatiu a les 
biblioteques escolars.

No s’han inclòs tampoc els aspectes relacionats amb 
l’alfabetització informacional (ALFIN) que, malgrat la 
proximitat amb alguns objectius generals de la promoció 
de la lectura, s’estudien en un altre punt d’aquest anuari.

Els tipus de documents seleccionats són: llocs i portals 
webs, monografies, articles de periòdics i contribu-
cions a seminaris i congressos, i responen als criteris 
d’accessibilitat pública. La recollida de referències s’ha 
realitzat durant els mesos de desembre de 2009 i gener 
de 2010 i s’adjunta al final del document. A continuació, 
comentem aquells que hem considerat més rellevants 
en els diferents àmbits.

4.1  PROMOCIÓ DE LA LECTURA EN GENERAL

En aquest apartat destaquem tres treballs teòrics sobre 
la promoció de la lectura i la consolidació dels hàbits 
lectors a principis del segle XXI (Ballester; Ibarra, 2008; 
Colomer, 2009; Navarro, 2008).

La revista Primeras Noticias va publicar el monogràfic 
Nuevas lecturas, nuevos lectores; en l’article que obria el 
número els professors Josep Ballester i Noelia Ibarra de 
la Universitat de València emmarquen el discurs teòric 
sobre els reptes als quals s’enfronta la promoció de la 
lectura i el desenvolupament del gust per la lectura entre 
els joves lectors a Espanya a començaments de segle. 

Les tecnologies de la informació adquireixen una impor-
tància cada cop més rellevant en els hàbits de lectura: 
“Las modificaciones en los modos de comunicación e 
información repercuten, evidentemente, en la lectura 
y los lectores, puesto que se originan nuevos espacios, 
tiempos y modos de representación”. Es consideren les 
propostes teòriques sobre les noves formes de lectura 
i els nous lectors a mig camí entre les veus apocalípti-
ques i optimistes. L’escola té la tasca encomanada per 
la societat –i el gran repte– de crear lectors en aquest 
nou paradigma (Ballester; Ibarra, 2008).

Amb un títol prou eloqüent, L’escola fa o desfà joves lectors, 
Teresa Colomer, professora de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, convida al replantejament de la promoció 
i conseqüent consolidació de la pràctica lectora entre els 
adolescents i el paper que hi té l’escola en un context 
tecnològic canviant. A partir d’una sèrie de màximes que 
es consideren consensuades en els itineraris lectors, les 
dificultats de la lectura i la pràctica escolar (“si veuen 
llegir, llegiran”, “si no llegeixen fracassen escolarment”, 
“l’escola no ha d’imposar les lectures, el que cal és que 
llegeixen”) l’autora les contrasta una rere l’altre amb la 
realitat i les dades estadístiques per a determinar al seu 
entendre quins són els factors decisius en el domini de 
la lectura (Colomer, 2009).

En la Revista Catalana de Pedagogia, la professora de la 
Universitat de Lleida, Maria Pilar Navarro Rodríguez 
profunditza en les mateixes línies que Ballester, Ibarra 
i Colomer. Les institucions i estudis han demostrat els 
beneficis d’un correcte aprenentatge i ús continuat de 
la lectura en la formació: major possibilitat d’anàlisi, 
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esperit i crític, i possibilitats en el mercat laboral. El 
desenvolupament d’aquesta competència ha estat de-
legada històricament en l’escola, actualment però es 
constata l’existència d’un nombre elevat d’alumnes que 
esdevenen analfabets funcionals. Navarro convida a les 
institucions escolars i els ensenyants sobre el sentit de 
formar lectors (Navarro, 2008).

Com a complement se suggereixen sengles col·laboracions 
de Roser Ros i de Francesc Garreta, aquesta última in-
closa en el monogràfic La lectura en el segle XXI publicat 
per Aloma. Per a promoure lectors cal que els propis 
ensenyants siguin bons lectors; l’educador és també 
referent per l’alumnat en el desenvolupament del gust 
per la lectura (Ros, 2008; Garreta, 2008).

4.2  PLANS INSTITUCIONALS I 
PORTALS PER A LA PROMOCIÓ DE LA LECTURA

A part del Pla de Foment de la Lectura impulsat pel 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació 
(Generalitat de Catalunya, 2008a) cal fer esment de la 
tasca realitzada per la Fundació Bromera per al Foment 
de la Lectura (Ballester; Bou, 2009; Broseta, 2008; Girbès, 
2008; Gisbert, 2009). La Fundació Bromera té la seu a 
Alzira i “és una entitat de caràcter cultural i sense ànim 
de lucre que té com a finalitat principal el foment de la 
lectura, especialment la literària i formativa, entre tots els 
sectors de la societat en general, però amb una atenció 
específica cap a la població infantil i juvenil i el món de 

la cultura i de l’ensenyament.” S’hi 
pot trobar més informació en l’article 
que hi dedica Eduard Peris (2009).

A través del portal i en lliure accés 
trobem força material d’utilitat i in-
formació ampliada de llibres publi-
cats com ara Llegir per créixer: guia 
pràctica per a fer fills lectors de Joan 

Carles Girbès (2008). Aquesta obra és un veritable manual 
senzill i accessible del perquè llegir i la importància de la 
lectura en l’educació, estratègies útils de com transmetre 
el gust per la lectura en la família, dóna consells simples 
i útils a pares i mares per a enfortir-ne l’interès així com 
consells per a seleccionar llibres. La Fundació Bromera 
també ha publicat El contador d’històries i La xiqueta de 
les històries de Teresa Broseta i Francesc Gisbert respec-

tivament, que són obres pensades per a la difusió de 
la celebració el 2 d’abril Dia del llibre infantil i juvenil.

Sobre la promoció de la lectura des de les biblioteques 
destaquem dos documents (Carbonell; Peix, 2009; Cas-
tellet; Morales; Portell, 2008):

A Deu anys de formació i d’animació lectora: biblioteques públi-
ques i escolars de Vilanova i la Geltrú, Margarida Carbonell i 
Susana Peix, bibliotecàries de les biblioteques municipals 
de Vilanova i la Geltrú expliquen i difonen el treball fet 
pel Pla d’Animació a la Lectura iniciat per l’Ajuntament 
l’any 1998. Una dècada d’activitats programades des de 
les biblioteques públiques i en els centres d’ensenyament 
primari de la ciutat. Es destaca la importància del resultat 
del Pla com a element clau en la formació dels alumnes 
i en els èxits acadèmics.

A Municipi Lector: un programa nuevo y diferente de mo-
tivación a la lectura Roser Castellet, Joaquim Morales i 
Joan Portell expliquen com van començar l’any 2005, 
a El Bruc, el projecte Municipi Lector. Supervisat pel 
Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, es tracta que 
les famílies, els centres d’ensenyament, la biblioteca i 
l’administració local s’impliquin en la promoció de la 
lectura a la població en tots els àmbits.

4.3  PROMOCIÓ DES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA

El canvi de paradigma entre la biblioteca tradicional i la 
biblioteca 2.0 és una realitat que cal assumir i a la qual 
les biblioteques responen de moltes i diverses formes, les 
conferències d’autors, la lectura en públic i en veu alta 
de narracions o poemes, el fet de compartir amb d’altres 
l’experiència lectora en clubs de lectura, tertúlies o cafès 
literaris, fins a l’ús de les noves tecnologies com ara els 
blogs i les xarxes socials.

A més de les descripcions dels programes i campanyes 
de promoció lectora de les biblioteques, com per exemple 
Nascuts per Llegir, hi ha un element nou que emergeix 
en els treballs publicats sobre les activitats de promoció 
de la lectura: la necessitat d’avaluar l’impacte d’aquestes 
activitats d’una forma més precisa i metodològica que vagi 
més enllà de la bondat del propòsit i de les estadístiques 
d’assistència. Dues són les aportacions que destacarem 
(Baró; Mañà, 2009; Lozano; 2009b).
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Les professores universitàries Mònica Baró i Teresa 
Mañà elaboren un informe, esmentat anteriorment, sobre 
l’estudi de les accions de foment de la lectura a les biblio-
teques públiques de Catalunya, que es troba disponible 
lliurement a Internet. En aquest estudi s’analitza el que 
s’està fent des de diversos punts de vista i es detecta i 
es posa en evidència la necessitat d’analitzar públics, 
definir objectius i estratègies i, punt important, trobar 
una metodologia sobre l’avaluació dels programes i 
les activitats: “Fora bo que les accions de promoció 
a la lectura es plantegessin dissenyades a partir d’un 
diagnòstic de la realitat, amb uns objectius determinats i 
unes accions planificades i avaluades. D’aquesta manera 
es podrien mesurar els resultats en la realització de les 
múltiples actuacions que s’organitzen en termes d’eficàcia 
i eficiència, a partir de les inversions econòmiques, del 
temps i dels esforços que els bibliotecaris dediquen a les 
activitats. Ara mateix, les activitats de promoció de la 
lectura tenen una valoració incerta ja que, en la majoria 
de casos, es desconeix quina és la seva contribució real 
en el desenvolupament dels hàbits de lectura del públic 
a qui van dirigides.” (Baró; Mañà, 2009).

Roser Lozano reflexiona 
sobre la responsabilitat de 
la biblioteca en el foment 
de la lectura i exposa una 
sèrie de noves eines 2.0 que 
poden i han ser d’ajuda per 
a l’eficiència que defineix 
com a “planificación ver-
sus activismo errático”. 
Per a l’exemplificació del 
que proposa enumera i 
descriu breument algunes 
accions de promoció en què 

col·labora la Biblioteca Pública de Tarragona (Lozano, 
2009b).

En el monogràfic ¿Nuevas lecturas, nuevos lectores? publi-
cat per la revista Primeras Noticias, Mercè Escardó planteja 
que si les biblioteques tenen la necessitat d’agombolar 
(això és “tenir especial cura de...”) els nens cap a la 
lectura han de comptar amb l’entorn familiar, i descriu 
totes les activitats realitzades en els últims 25 anys de 
feina de la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa de 
Parets del Vallès (Escardó, 2008).

Anabel Sáiz, col·laboradora de la revista CLIJ, des de la 
seva experiència com a mare i usuària, descriu el projecte 
Nascuts per Llegir en el qual els pares i mares reben 
les indicacions i els consells des de la biblioteca de com 
poden fomentar el gust per la lectura en els seus fills 
des de ben petits, des dels primers mesos (Sáiz, 2009).

A la bibliografia final s’inclouen d’altres projectes i 
experiències interessants (Varona; Gómez, 2009), en 
especial les dels clubs de lectura. Els clubs de lectura a 
Catalunya han esdevingut una realitat ben present en els 
últims deu anys, una xarxa espessa i atapeïda de clubs 
de tota mena i amb un nombre alt d’especialitzacions 
són presents en bona part de la geografia del país. Fruit 
d’aquestes experiències recents no són pocs els actors 
que treballen en aquest terreny (coordinadors de clubs, 
bibliotecaris i mestres) que conten i valoren les seves 
experiències (Carrillo, 2008; Ventura, 2009; Calvo; Gorchs; 
Martí; Ribas, 2009a i 2009b).

Mercè Carrillo a Llegim plegats: històries dels clubs de lec-
tura proposa una sèrie de reflexions útils al voltant dels 

punts que cal tenir en comp-
te en el moment d’engegar, 
mantenir i reeixir un club 
de lectura (possibles llocs 
de trobada, nombre ideal 
de participants, temps a 
dedicar a cada obra, títols 
possibles, etc.). Les pro-
postes estan il·lustrades 
amb anècdotes reals, fruits 
de l’experiència personal 
de l’autora. Carrillo ha es-
devingut els últims anys 
l’especialista en dinamitza-

ció de tota mena de clubs de lectura en l’àrea de Barce-
lona (Carrillo, 2008).

A l’obra citada, caldria afegir-ne una de més breu en les 
dimensions però certament no menys interessant en el 
contingut, l’article de la bibliotecària Laia Ventura, Clubs 
de lectura infantils i juvenils: una manera d’estirar el fil per 
conèixer un bon llibre i compartir-lo. Ventura proposa una 
sèrie d’idees bàsiques per a crear clubs de lectura espe-
cialitzats, els de literatura infantil i juvenil, a través de 
les diverses experiències i exemples del país. S’inclouen 
enllaços i contactes (Ventura, 2009).
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Les bibliotecàries Nati Calvo, Glòria Gorchs i Yolanda 
Martí, conjuntament amb l’educadora Aurora Ribas, es 
refereixen a una experiència concreta de clubs de lectura: 
el Club de Lectura de Pares i Mares Novells, iniciat en 
el marc de Nascuts per Llegir des de les biblioteques 
Lola Anglada i Xavier Benguerel de Barcelona. El club 
té com a objectiu posar a l’abast dels pares i mares una 
bona selecció de literatura infantil que faci que el llibre 
sigui font de plaer per als infants i ocupi un lloc impor-
tant en la seva vida quotidiana (Calvo; Gorchs; Martí; 
Ribas, 2009a i 2009b).

Tanquem aquestes referències sobre els clubs de lectura 
fent esment de l’article més breu i de to elegíac, la petita 
prosa poètica que Jaume Cela dedica al seu propi club de 
lectura: “Acabem la sessió i tornarem cap a casa més rics 
en tot. Més rics en aquella saviesa que dóna saber-te humà 
entre humans. I amb ganes de millorar.” (Cela, 2008a).

Paral·lelament a la creació dels clubs de lectura, encara 
que de menor extensió i visibilitat, han aparegut des 
de les biblioteques públiques una sèrie de projectes de 
coordinació de voluntaris que es dediquen a la promoció 
de la lectura entre persones que per raons d’edat o de 
salut tenen dificultats motrius o lectores. 

Destaca durant el període analitzat 
l’obra col·lectiva Qui dóna a qui? 
una experiència de voluntariat de 
lectura, realitzada per una colla de 
voluntaris que fan préstec i lectura 
a domicili al redós de la Biblioteca 
Clarà de Barcelona. Aquest grup 
de persones descriuen les seves ex-
periències i reflexions sobre aquest 
gest solidari de recorregut llarg 
(Qui dóna a qui, 2008).

4.4  PROMOCIÓ DE LA LECTURA DES DE L’ESCOLA

La biblioteca escolar es reconeix com un lloc privilegiat 
per a la consecució dels objectius de qualsevol promoció 
de la lectura a llarg termini. Malgrat que la biblioteca 
escolar catalana pateix, per falta de mitjans humans i 
de recursos de tota mena, un grau de prostració endè-
mic és de notar els esforços i els resultats aconseguits 
en molts centres a partir del treball fet en col·laboració 

entre mestres, professors i bibliotecaris, i el fet que hi 
hagi una bibliografia més nombrosa que la que es fa des 
de la biblioteca pública (Baró, 2008; Laplana; Bastida; 
2008; Burgués; 2009).

Mònica Baró proposa una reflexió al voltant de la biblio-
teca escolar en el monogràfic Les biblioteques escolars i la 
lectura a Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura. 
D’aquest monogràfic ens caldrà esmentar encara alguna 
contribució més. En l’article, Baró fa un repàs als plans de 
foment de la lectura dels centres d’ensenyament que han 
estat endegats per les administracions públiques des de i 
amb les biblioteques escolars, sorgits a causa dels baixos 
resultats en els índexs de lectura del país (Baró, 2008). 

En el mateix monogràfic sobre biblioteques escolars, té 
interès també l’article de Mercè Laplana i Dolors Bastida, 
bibliotecària i mestra del Costa i Llobera de Barcelona, 
on presenten el paper cabdal de la biblioteca: 
“La biblioteca de l’escola és un centre de foment de la 
lectura i, alhora, constitueix un espai d’aprenentatge. 
Crear el gust per la lectura i aprendre a tractar la infor-
mació és, per als centres docents, un objectiu pedagògic 
cabdal.” (Laplana; Bastida; 2008).

Ramon Burgués, regidor d’Educació de l’Ajuntament 
de Sabadell, publica Les biblioteques escolars: la visió mu-
nicipal, una declaració dels principis fundacionals de les 
biblioteques escolars: 
“Fomentar l’interès per la lectura entre els nens i les nenes, 
ser capaços de transmetre’ls la importància que té per a 
la seva formació l’apropament als llibres, no només des 
de la seva vessant acadèmica, sinó també per totes les 
sensacions i emocions que els llibres els poden aportar, 
són, sens dubte, reptes que totes les administracions que 
estem vinculades amb el món educatiu compartim amb 
el professorat.” (Burgués, 2009)

Des del programa Puntedu del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya, els centres d’ensenyament 
disposen del Pla de Lectura de Centre (PLEC). Un do-
cument i una eina fàcil d’usar i implementar que ha de 
servir de base per a la millora de la competència lectora de 
l’alumnat. A més del document de treball fonamental Pla 
de Lectura de Centre: document de formació: curs 2007-2008, 
que conté un esquema bàsic d’un PLEC i una seqüència 
temporal d’aplicació (Bundó; Díaz-Plaja; Portell; Sánchez, 
2008) esmentem alguns articles que li són dedicats.
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Josep Antoni Fluixà, director de la Fundació Bromera 
de la qual s’ha parlat més amunt, reflexiona i descriu 
de manera pràctica tot el procés i els punts a tenir en 
compte en l’elaboració d’un pla de foment lector de 
centre, quins han de ser els objectius i les activitats per 
als professors, quines per als alumnes, les activitats que 
podrien tenir lloc a les aules i a la biblioteca, al centre i 
amb la família (Fluixà, 2008).

Per què un pla de lectura de centre? seria una introducció 
bàsica al tema. Dolors Bundó exposa breument el que 
és un Pla de Lectura de Centre, “un document acordat 
al centre que permet planificar el tractament de la lec-
tura d’acord amb els propis PEC i PCC per assegurar 
l’assoliment de les competències bàsiques.” Completen 
l’article Helena Palau i Josefa Sánchez tot resumint els 
processos de planificació i execució dels PLEC en els 
seus centres, Sant Llorenç del Penedès i Cornellà de 
Llobregat (Palau; Sánchez; Bundó, 2009).

Com a activitats més especialitzades, en un àmbit con-
cret de la promoció de la lectura, Meritxell Joan descriu 
l’experiència de les parelles lectores, nois i noies, un 
del cicle superior, l’altre de l’inicial, que comparteixen 
lectures a l’Escola Pau Vila de Barcelona (Joan, 2008). 
Alícia Palau, professora de llengua, i Anna Saltó, mestra 
d’educació especial, expliquen l’organització d’un recital 
de llegendes amb alumnes de reforç de 2n d’ESO per 
aconseguir enfortir la confiança d’aquests alumnes a 
través de l’activitat (Palau; Saltó; 2009). 

També cal destacar el programa El Gust per la Lectura, 
una iniciativa antiga que data de 1986 com a seminari de 
formació adreçat als professors d’ensenyament secundari. 

El programa ha anat adaptant-se a les necessitats incloent-
hi també activitats destinades als alumnes i incorporant 
l’ensenyament de primària. Per a més informació és pot 
consultar l’article de Mª José Sánchez Merino i Vicent 
Sanz Arnau (2009). Les conferències programades sota 
el títol El Gust per la Lectura durant el curs 2007-2008 
es poden trobar a <http://www.xtec.cat/lic/centre/pro-
fessorat/prof_lleng_gust.htm>, més concretament en 
el subapartat de conferències Incentivació a la Lectura. 
D’entre els materials i les conferències cal consignar la 
de Jaume Centelles, mestre a l’Hospitalet de Llobregat. 
Centelles proposa un bon nombre d’activitats pràctiques, 
descrites breument, que en el marc escolar poden ser 
d’utilitat per a que els alumnes esdevinguin autèntics 
lectors (Centelles, 2008).

De manera general, quan es parla de promoció de 
la lectura hom pensa en narrativa, principalment en 
novel·les i en nombre menor en contes; hi ha però una 
sèrie d’iniciatives que tenen com a objectiu impulsar 
concretament el gust per la lectura de la poesia. Dues 
obres importants han estat publicades en aquests anys 
sobre el plaer de llegir, recitar i fins i tot escriure poesia.

Anna Ballester amb l’il·lustrador 
Quim Bou han publicat, per a 
la ja esmentada Fundació Bro-
mera d’Alzira, Poemania: guia 
pràctica per a fer lectors i lectores 
de poesia. Tal com s’indica en el 
mateix llibre: “l’objectiu de Poe-
mania és proporcionar recursos 
i estratègies per a incitar pares, 
mares i docents a seguir jugant 
i a redescobrir el plaer de llegir i 

escriure textos poètics”. Es proposen activitats per a rea-
litzar lectures en veu alta amb tota una sèrie d’activitats 
complementàries a l’objectiu (Ballester; Bou, 2009).

En la mateixa línia que l’anterior, 
Ricard Bonmatí proposa en Poesia a 
l’escola: com fer grans lectors i recitadors 
fruir de la poesia a través d’un 
recull de poemes seleccionats i 
una sèrie de propostes de treball. 
L’obra forma part de la col·lecció 
Dossiers de l’Associació de Mestres 
Rosa Sensat (Bonmatí; 2008).
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En conjunt, de la revisió de les prop de 50 referències 
recollides, es desprèn que, si bé el lideratge de la pro-
moció de la lectura a Catalunya correspon a institucions 
públiques lligades a la cultura i a les biblioteques, és 
majoritària la producció bibliogràfica feta per educa-
dors que es dediquen a aquestes tasques de promoció, 
producció que bàsicament se centra en la pràctica i poc 
en la reflexió o en els resultats. En aquest sentit però, és 
abundosa la reflexió apriorística sobre la necessitat i les 
bondats tant a nivell personal com comunitari que pot 
tenir la lectura, tanmateix —i llevat d’un estudi (Baró; 
Mañà; 2009)— es noten a faltar recerques teòriques i 
publicacions posteriors sobre la medició i la proposta 
d’una metodologia de l’impacte de les campanyes de 
promoció lectora en la comunitat. 
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http://www.ub.edu/bid/22/varona.htm
http://www.ub.edu/bid/22/varona.htm


compartir-lo”. Faristol: revista del llibre infantil i juvenil. 
Núm. 65 (nov. 2009), p. 8-11. També disponible a: <http://
www.clijcat.cat/faristol/descargas/65/2_65.pdf>

NOTES

1. Accés disponible a: <http://83.247.129.61/portal/site/
CulturaDepartament/menuitem.01121f9326561a075a2
a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=e8ead6327d399110VgnVC
M1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e8ead6327d
399110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD>

2. Accés disponible a: <http://www.quellegeixes.cat/>

3. Accés disponible a: <http://www20.gencat.cat/portal/
site/Biblioteques/menuitem.9e9cae370ce8fa9d86a64e1
0b0c0e1a0/?vgnextoid=d9d39b9ec086d110VgnVCM10
00008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d9d39b9ec086d
110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=defa
ult&contentid=0d566325f386d110VgnVCM1000008d0
c1e0aRCRD>

4. Sobre les biblioteques escolars trobareu un article 
específic en aquest mateix anuari.

Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura  
2008-2009, p. 71-87
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