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Les biblioteques públi-
ques catalanes van rebre
durant el 2008 21,8 mi-
lions de visites, un 11,24%
més que al 2007. Per pri-
mera vegada, la xifra so-
brepassa els 20 milions
d’usuaris, i s’acosta a al-
tres indicadors de consum
cultural del país: al 2007
es van registrar uns 23 mi-
lions de visitants a museus
i monuments catalans, i
gairebé 24 milions d’es-
pectadors a les sales de ci-
nema, segons dades de la
Generalitat. Però, on rau la
clau de l’èxit de les biblio-
teques que denoten aques-
tes xifres? «Són dades
molt positives perquè són
la resposta a una política
continuada de provisió de
biblioteques de nova gene-
ració, indispensables per
garantir l’accés universal a
les fonts de la informació,
el coneixement i la cultu-
ra», va dir ahir el conseller
de Cultura i Mitjans de
Comunicació, Joan Ma-
nuel Tresserras. «Les bi-
blioteques són vives, són
molt més que un dipòsit de
documentació.» Hi té molt
a veure la quantitat d’acti-
vitats que s’hi organitzen i
la diversitat de l’oferta. Hi
va des de la gent gran a lle-
gir el diari fins al jove estu-
diant que prepara els exà-
mens, i que s’instal·la en el
silenci de la biblioteca
amb el seu propi portàtil.
«Funcionen com una me-
na de centre cívic, on con-
viuen persones de totes les

edats», indica Tresserras.
Per la seva banda, la direc-
tora general de Coopera-
ció Cultural, Anna Falgue-
ra, destaca també que
aquests espais municipals
proporcionen eines «per
accedir al món laboral».

Espais d’integració
Pel que fa als nouvinguts,
els darrers anys s’han de-
senvolupat diferents ac-
cions: s’han ampliat els
materials per a l’aprenen-
tatge del català, ha crescut

l’adquisició de documents
en les diferents llengües
que cohabiten a Catalu-
nya, i s’ha creat el servei
Diaris del món, que s’ofe-
reix fins ara a 60 bibliote-
ques, a banda de nombro-
ses activitats que, a més de
fomentar la lectura, esti-
mulen la interculturalitat.

Percentualment, les da-
des més significatives del
darrer any han estat el crei-
xement dels usuaris amb
carnet (2,6 milions, gaire-
bé puja un 14% respecte al

2007), i el préstec de docu-
ments, que ascendeix a
15,8 milions (un 12,73%
més que l’any anterior).

L’any passat es van in-
augurar 18 biblioteques
arreu del país, i dues més
es van renovar. L’any
2009 està previst que se
n’inaugurin 30 més. En el
primer trimestre d’en-
guany s’han estrenat nous
centres a Cardona, Corne-
llà de Llobregat, Monis-
trol de Montserrat i Mont-
cada i Reixach; i abans

d’acabar el mes d’abril se
n’haurien d’inaugurar
quatre més a Barcelona,
Sabadell, Ripoll i Sant Vi-
cenç dels Horts.

Tot i la bonança
d’aquests equipaments, el
conseller Tresserras va de-
fensar ahir també les bi-
blioteques personals, ar-
gumentant que «l’ús de les
biblioteques públiques és
complementari a la com-
pra de llibres», i va animar
els ciutadans a regalar lli-
bres per Sant Jordi.

Les biblioteques públiques catalanes
superen la xifra dels 20 milions d’usuaris

El conseller Tresserras diu que la crisi pot ser una raó de l’augment de visites, però destaca la modernització dels centres

● Mai com ara l’accés al coneixement ha-
via estat tan generalitzat. Les biblioteques
públiques continuen la línia ascendent
que ha convertit aquests equipaments no

Total de visites
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5.048.119 (31,84%)
� Documents sonors
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només en centres d’accés al coneixement
i la cultura (mitjançant la consulta i prés-
tec de llibres i audiovisuals, o la connexió
gratuïta a internet), sinó també en centres
socials de trobada de diferents genera-

cions i d’acollida als nouvinguts. A Cata-
lunya, les 333 biblioteques públiques i bi-
bliobusos van saltar l’any passat per pri-
mer cop la barrera dels 20 milions d’usua-
ris. El conseller de Cultura, Joan Manuel

Tresserras, va admetre ahir que la crisi
econòmica pot ser una de les raons per les
quals més ciutadans utilitzen les bibliote-
ques, però va insistir també en la «millora
i modernització» d’aquests equipaments.

LES DADES

● Barcelona, capital de
l’òpera. El director gene-
ral del Liceu, Joan Fran-
cesc Marco, agraïa el gest
de l’entitat Òpera Europa
per reconèixer el treball
dels gestors i creadors del
Liceu durant un segle i
mig. Directors artístics,
d’escena, compositors, in-
tèrprets i productors es re-
uniran a partir de demà en
la trobada biennal de l’Ò-
pera Europa. Hi ha inscri-
tes a l’European Opera Fo-
rum 475 persones de 29

països d’arreu del món
(principalment d’Europa,
però també de la Xina, els
Estats Units i Canadà) que
representen unes 92 com-
panyies d’òpera. El con-
grés donarà claus sobre la
manera de potenciar la
creativitat i la innovació en
el món líric impulsant la
nova autoria; analitzant les
posades en escena con-
temporànies dels llibrets
clàssics, i també buscant
fórmules per transmetre
l’emoció de l’òpera a més
públic, provant, per exem-

ple, retransmissions a sa-
les de cinema.

European Opera Forum
també té un altre puntal. A
més de les propostes refle-
xives i les aliances en pro-
duccions que es cuinaran
paral·lelament a les po-
nències, el congrés també
reuneix assessors en la re-
cerca de nou públic per a
l’òpera. Reseo, la Xarxa
Europea per a l’Educació
de l’Òpera i la Dansa, farà
unes jornades creatives
amb artistes d’arreu que
demostrin la possibilitat

de crear òpera sense ne-
cessitat de grans recursos
ni gaire temps per escriure
el llibret. Per Isabel Joly,
representant de Reseo, cal
impulsar l’accés a l’òpera
a tots els col·lectius. I tam-
bé cal que hi puguin parti-
cipar. Però, més que negar
que hi hagi públic jove
avui a les platees dels tea-
tres d’òpera, l’interès de
Reseo també és el de crear
un públic «més crític, que
sàpiga reaccionar i jutjar»
ja sigui en el l’òpera com
en la dansa.

L’European Opera Fo-
rum comença demà amb la
presència del president del
govern, José Montilla, i
del conseller de cultura,
Joan Manuel Tresserras.
El congrés, que aspira que
s’enforteixin els contrac-
tes de mitjans de comuni-
cació audiovisual per a re-
transmissions operísti-
ques, premia els joves
compositors i els treballs
de directors d’escena. En
el congrés figuren direc-
tors d’escena com ara Ca-
lixto Bieito, Carlos Wag-

ner i Àlex Ollé i Carles Pa-
drissa (de la Fura dels
Baus), així com el compo-
sitor Enric Palomar.

Òpera Europa, presidit
pel director artístic del Li-
ceu Joan Matabosch, es va
fundar el 2001, aplegant
dues de les associacions
històriques europees d’ò-
pera. Es convoquen troba-
des sectorials cada sis me-
sos i, des del 2007, es fa
l’European Opera Forum,
unes trobades més obertes.
El 2011 està previst que es
faci a Londres.

Barcelona serà la capital mundial de l’òpera durant dos dies
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