


 

 

Tenaç, irònica, imaginativa, insistent, entusiasta, treballadora incansable, 

apassionada, vitalista,  valenta,  compromesa, crítica, mare, escriptora, 

bibliotecària, arxivera, periodista, emprenedora, divulgadora, promotora 

de la lectura...tot això i més va ser la dona a la qual dediquem aquesta 

guia,  amb  motiu  de  l’exposició  organitzada  en   honor  seu  per  la 

Comissió d’Igualtat de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 

l’any  que  es  commemora el centenari  del seu naixement i el dècim 

aniversari de la seva mort. 

1 A la Biblioteca del Servicio de Trabajos del Puerto de Barcelona. Àlbum familiar Díaz Plaja– Ulsamer 

2 Aurora Díaz Plaja. Mascaró de Proa (Blog) 

3 Cartell de l’exposició “Aurora Díaz Plaja: Llegir per fer llegir”. Maig-juny 2013 

4 Cronologia 

3 

4 

Amplia 

http://mascarodeproa.blogspot.com.es/2013/02/aurora-diaz-plaja-una-bibliotecaria.html
http://www4.ub.edu:8081/fileadmin/bibs/biblioteconomia/Guies_de_Lectura/Biblioteques_digitals/cronologia_ADP_ampliat.pdf


Aquesta mostra bibliogràfica és una selecció de l’extensa obra             

d’ Aurora Díaz Plaja.  

Va escriure llibres i contes infantils,  Contes de sal i de sol, L’estel de  

Nadal, La isla llena etc.  

Articles, crítiques literàries i col·laboracions periodístiques diverses 

en revistes com El Ciervo, Primeras Notícias, Serra d’Or o El Món i diaris  

com Solidaridad Nacional o Avui, entre d’altres. 

Va  adaptar contes clàssics,  Les  entremaliadures  de  Till Òlibaspill, La 

caputxeta vermella; teatrals, El somni d’una nit d’estiu de William 

Shakespeare;  literàries,  Llibre de les bèsties de Ramon Llull. 

Així mateix, és autora de traduccions com ara La visita de la vella dama 

de Fiedrich Dürrenmatt o la novel·la per a adults Vocación, i va          

prologar el Diccionario  inicial de la lengua española o El libro de la  

mujer. 

Finalment, cal destacar la seva  àmplia aportació d’estudis                  

professionals sobre biblioteconomia (formació i funcionament de      

biblioteques, guies de lectura, divulgació, etc). 
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Homenatges, premis i distincions 

 

1998, Creu de Sant Jordi de la  

Generalitat de Catalunya i Medalla  

d’Honor de la ciutat de Barcelona 

 

1966, Premi Nacional de Proyecto de Revista Infantil  

a la revista juvenil femenina Luna Nueva  

 

1969, Premi Antoni Balmanya amb  

La biblioteca a l’escola 

 

4 de desembre de 1996-6 de gener de 1997,  exposició  

homenatge al Centro Cultural Casa de Vacas  

del Parque del Retiro de Madrid 

 

Membre de l’Associació d’Escriptors en  

Llengua Catalana 

En destaquem: 



Al llarg de la seva vida, la feina d’Aurora Díaz Plaja es va  

valorar en nombroses ocasions; premis literaris, reconeixements 

periodístics, invitacions, intercanvis i encàrrecs institucionals,    

homenatges i la gran empremta personal que va deixar en aquells 

que la van conèixer. 

 

Homenatges, premis i distincions 

L’any 2001, l’Associació d’Escriptors en Llengua  

Catalana (AELC), conjuntament amb la Fundació  

Caixa Penedès, convoca el  

I Premi “Aurora Díaz-Plaja”  amb   la  finalitat  de 

promoure la difusió de la  

literatura infantil i juvenil catalana 

 

 



ADP al 



http://cataleg.ub.edu/search*cat/X?SEARCH=%28diaz%20plaja%2C%20aurora%29&searchscope=1&SORT=D&b=b76


Guies de lectura 

Una de  les grans tasques d’Aurora Díaz Plaja va ser entorn les guies 

de lectura.  

 

 

 

 

 

Un instrument  imprescindible per a l’animació lectora que va          

esdevenir, de retruc, promotor de l’ús de les biblioteques públiques  

proporcionant als usuaris/lectors bibliografies atractives sobre      

autors i temes diversos (en va arribar a fer una per setmana).  

 

 

Catàleg 

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/bibs/biblioteconomia/Guies_de_Lectura/Biblioteques_digitals/p.10-11_3.pdf
http://cataleg.ub.edu/record=b1787928~S1*cat
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Un instrument  imprescindible per a l’animació lectora que va          
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autors i temes diversos (en va arribar a fer una per setmana).  

 

 

Catàleg 
Catàleg 

Catàleg Catàleg 

Catàleg 

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/bibs/biblioteconomia/Guies_de_Lectura/Biblioteques_digitals/p.10-11_4.pdf
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/bibs/biblioteconomia/Guies_de_Lectura/Biblioteques_digitals/p.10-11_05.pdf
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/bibs/biblioteconomia/Guies_de_Lectura/Biblioteques_digitals/p10-11_2.pdf
http://cataleg.ub.edu/record=b1806905~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1337465~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1338048~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1339051~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1691849~S1*cat
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/bibs/biblioteconomia/Guies_de_Lectura/Biblioteques_digitals/p.10-11_1.pdf


Organització d’una biblioteca 

 

Aquest vessant professional de la seva vocació bibliotecària ha 

deixat una llarga llista d’obres de consulta sobre el funcionament i 

la formació de biblioteques. 

S’hi reflecteix l’anàlisi i resolució d’aspectes relacionats amb la 

ubicació i l’estructura física, la tria i l’adquisició de la col·lecció, la 

classificació, procés dels llibres (des del registre i inventari fins 

l’etiquetatge), els catàlegs d’autors, les matèries i els títols, el   

servei de préstec, així com treballs complementaris 

(estadístiques, revisió,  esporgada, etc.). 

També es poden trobar recomanacions detallades sobre seccions 

infantils, biblioteques escolars, classificació per a novel·les i       

biografies, guies de lectura i l’aplicació d’aquesta metodologia a 

les biblioteques personals.  

 

 



Organització d’una biblioteca 

Miscel·lània d’articles,  

publicats  entre 1940 i 1955  

Catàleg 

Catàleg Catàleg 

Catàleg 

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/bibs/biblioteconomia/Guies_de_Lectura/Biblioteques_digitals/RESERVA_002_Dia.pdf
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/bibs/biblioteconomia/Guies_de_Lectura/Biblioteques_digitals/R_023_Dia_60.pdf
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/bibs/biblioteconomia/Guies_de_Lectura/Biblioteques_digitals/H_027.8_Dia_80.pdf
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/bibs/biblioteconomia/Guies_de_Lectura/Biblioteques_digitals/R_027.8_Dia_70.pdf
http://cataleg.ub.edu/record=b1094467~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1041733~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1337570~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1687125~S1*cat


   

   

Textos tècnics sobre biblioteconomia,  promoció lectora i divulgació infantil 

Catàleg Catàleg 

Catàleg Catàleg Catàleg 

Catàleg 

http://cataleg.ub.edu/record=b1339484~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1797104~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1795799~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1338689~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1791532~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1963509~S1*cat


   

   

Textos tècnics sobre biblioteconomia,  promoció lectora i divulgació infantil 

Catàleg 

Catàleg 

Catàleg 

Catàleg 

Catàleg 

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/bibs/biblioteconomia/Guies_de_Lectura/Biblioteques_digitals/H_027.8_Lit_68.pdf
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/bibs/biblioteconomia/Guies_de_Lectura/Biblioteques_digitals/F_002_091__Dia_2005.pdf
http://cataleg.ub.edu/record=b1791532~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1963509~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1339475~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1757948~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1733515~S1*cat


ADP a les  

biblioteques 

del 



http://cataleg.ub.edu/search~S1*cat/X?SEARCH=%28diaz%20plaja%2C%20aurora%29&searchscope=1&SORT=D


Biografies 
 

Literatura infantil 

Quaderns de 

pràctiques 

Adaptacions 

teatrals 

Enllaç 

Catàleg Catàleg 

Catàleg 

Catàleg 

Catàleg Catàleg 

http://www.ub.edu/biblio/introduccio/resum-historic.html
http://cataleg.ub.edu/record=b1005930~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1286523~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1472249~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1972914~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1710202~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b2055443~S1*cat


Adaptacions 

teatrals 

Pròlegs 

Traduccions 

Catàleg Catàleg 

Catàleg 

Catàleg 

http://cataleg.ub.edu/record=b1472249~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1676005~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1572576~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1020835~S1*cat


Altres fonts d’informació 

En línia 

http://recursos.fgsr.es/aurora/aurora.htm
http://www.dbd.cat/index.php?option=com_biografies&view=biografia&id=2044
http://escritoras.com/escritoras/Aurora-Diaz-Plaja
http://www.escriptors.cat/autors/diazplajaa/vincles.php
http://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/busqueda.cmd


Altres fonts d’informació 

 
Mercedes Figuerola  “En primera persona: Aurora Díaz Plaja” . 

Educación y biblioteca,  n. 6 (1991), p. 22.  

 

Ramón Salaberria  “Aurora Díaz Plaja, bibliotecaria en el frente”.  

Educación y biblioteca, n. 139 (2004), p. 42-43. 

http://www.traces.uab.es/tracesbd/avui/av02425.pdf
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/113471/1/EB02_N006_P22.pdf
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/119037/1/EB16_N139_P42-43.pdf
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/102624
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/bibs/biblioteconomia/Guies_de_Lectura/Biblioteques_digitals/aurora_diaz_platja_color_1_.pdf


Amb motiu de l’exposició “Aurora Díaz Plaja: Llegir per fer llegir”           

la Biblioteca us ofereix aquesta guia de lectura. 

© Biblioteca de Biblioteconomia i Documentació. CRAI de la Universitat de Barcelona 

Maig 2013 

http://www.bib.ub.edu/biblioteques/biblioteconomia/  

http://es-es.facebook.com/UBbiblio 

http://twitter.com/#!/BibBiblio 


