Parlem de biblioteques
Roser Ros
Presidenta de Tantàgora
nim el dret al silenci després de llegir,
perquè el territori de la lectura és en
La literatura educa la sensibilitat dels l’espai de la nostra intimitat.
receptors i els ajuda a percebre i gaudir
estèticament i ètica. Reconèixer, identificar i imaginar són les principals ac- LA BIBLIOTECA ÉS UN ECOSISTEMA
cions que duem a terme quan exercim
de lectors i ho fem amb l’inestimable Quan parlem de biblioteca des de
ajut de les orelles i dels ulls, dos parells Tantàgora, ens agrada fer-ho entenent
d’òrgans que contribueixen a formar la que és un ecosistema divers i inclusiu,
nostra educació sensorial.
que abraça una gran varietat de models
Els llibres, com diu Pennac, estan i engloba tots els tipus imaginables de
fets per ser explicats, per ser llegits, no biblioteques existents per tal que inteper ser comentats. Acabar una lectu- raccionin entre sí. Cadascuna, des de
ra demana aquell silenci necessari per la seva particularitat, es complemendeixar reposar el que hem consumit, ta amb la resta, donant sentit a tot el
per pair-ho, per deixar que s’organitzi conjunt. Presentem algunes tipologies
tot plegat... És similar al que ens passa anant de les més casolanes a les més
després d’una bona pel·lícula, quan en universals:
LA LITERATURA I ELS LLIBRES

sortir del cine ens pregunten que què
tal i no sabem què contestar, perquè tot
s’està situant. Més tard, quan ningú no
ens pregunta res, les coses van sortint,
lentament, o no..., potser reapareixeran
molt més tard, quan ja haurem oblidat
del tot l’argument. Però en tot cas, te-

La biblioteca de casa
Pren les característiques de qui l’ha
feta néixer i créixer, i està subjecta
als seus interessos. El seu espai propi és molt variat i es pot escampar
per tot el domicili, com ara la tau-

leta de nit, una estanteria, el quarto
de bany, un dispositiu digital amb
gran diversitat de documents, etc.
L’entenem molt necessària perquè
conté la llavor de la bona relació
dels seus estadants amb el món dels
llibres i de la literatura. Tot i tenir
un caire domèstic informal i afectiu, o precisament per això, els seus
efectes són l’eix de l’èxit del gust per
la lectura. Si no existeix, els altres
equipaments “germans” poden motivar la seva creació i/o creixement.
La biblioteca de l’aula
Dins de l’entorn escolar, és l’indret
on es pot produir la relació amb
la lectura de manera més pròxima. L’entenem d’ús individual i
col·lectiu alhora, íntima i comunitària, fresca i actualitzada. El seu
fons, dotat de documents i llibres
adients als interessos dels nois i
noies, s’acreix al llarg d’un curs. El
seu material literari ha de ser molt
variat, per donar resposta a les diferents necessitats lectores i sensibilitats culturals del grup. A diferència
de la biblioteca de casa i de la biblioteca pública, se sol relacionar el
seguiment lector dels alumnes amb
l’èxit de la seva vida escolar. Es beneficia enormement de l’existència
d’altres equipaments semblants, des
del més petit i íntim representat per
la biblioteca casolana, al més gran i

ben dotat com és la biblioteca pública.
La biblioteca de l’escola
Forma part integral de l’escola, com
el seu nom indica. Aquest equipament disposa d’un fons capaç
d’alimentar les necessitats de coneixement de tot el centre, incloent,
esclar, les aules per on, segurament,
s’escamparan els seus documents. Si
cal, pot complementar el seu fons
amb els de la biblioteca pública.
La feina dels seus responsables ha
d’anar col·legiada amb els professionals d’altres biblioteques. Els seus
documents han de garantir flexibilitat en l’ús i en el préstec. És el lloc
on hi poden passar esdeveniments
poc habituals, diferents dels del dia
a dia que tenen lloc a l’aula, sempre
relacionats amb la literatura i el coneixement. Ha de donar resposta a
l’individu i també al col·lectiu. Per
alguns infants i joves, tant aquesta
com la biblioteca d’aula seran l’únic
contacte amb aquest espai cultural.
La biblioteca (pública o no) del barri
Font de recursos de primera magnitud, permet accedir a un fons que
les biblioteques personals de les cases o de l’escola no sempre poden o
han d’adquirir. És un lloc que ofereix documents o llibres per llegir
allà mateix o que, un cop a casa o
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a l’escola i, mercès al préstec, es pot
decidir si cal comprar o no, segons
la resposta i l’interès dels lectors de
cadascun d’aquests llocs.
La biblioteca especialitzada
Dotada d’un fons concret i molt específic, permet als estudiosos interessats en el tema, accedir a les fonts
que ampliaran i aprofundiran el seu
coneixement. A diferència de les altres tipologies, difícilment necessitarà plans de mediació per donar a
conèixer els seus documents.

gurar més que mai l’existència d’aquest
espai a l’aula, ja que des d’ara pren el
rol de graner del coneixement, que és
el nom que Marguerite Yourcenar feia
servir per anomenar les biblioteques.

No perdem de vista que, dins de
l’entorn escolar, la biblioteca d’aula és l’indret on més fàcilment es pot
produir la relació amb la lectura i els
seus portadors, els llibres, perquè hi
pot haver més proximitat entre uns
i altres. Hem de treballar per fer que
aquest espai lector sigui d’ús individual
i col·lectiu alhora, íntim i comunitari,
fresc i actualitzable. El seu fons, doL’ecosistema bibliotecari, que inclou tat de documents i llibres adients als
aquests cinc espècimens principals, interessos dels nois i noies, s’acreix al
se’ns presenta, doncs, com un espai llarg d’un curs, i és l’indret on té lloc el
idoni per cultivar i ajudar a créixer les que nosaltres anomenem la mediació
necessitats de coneixement dels indivi- literària del quotidià.
dus, ja sigui oral, textual o visual. Així,
Quan defineixo la biblioteca d’aula
la tasca duta a terme a cadascun, recom
un espai d’ús individual i col·lecforça la seva vàlua i hi imprimeix un
caràcter subsidiari en relació amb els tiu alhora, íntim i comunitari, fresc i
actualitzable, m’adono que m’hi esaltres.
tic referint com si fos un mercat. I
m’alegro que em passi. Això m’aferra
LA BIBLIOTECA D’AULA
a la idea que tots els infants haurien
Tornem a la biblioteca de l’aula, un de poder prendre contacte amb la biindret que assolirà una importància blioteca com aquell qui va al mercat.
cabdal, des del moment que l’actual El producte de la biblioteca d’aula és
situació de pandèmia posa en perill únic: els llibres; però alhora és variat,
d’extinció la funció que ha tingut des divers, tant pel que fa als gèneres, com
de sempre la biblioteca de l’escola, per a les diferents categories que més avall
raons que s’han anat dient en d’altres defineixo (soc partidària de no posar
fòrums. Davant d’això, cal crear i asse- gaire material digital, donat que a casa
FLIC Festival © Tristán Pérez-Martín

els nois i noies ja en fan un ús, sovint mediació literària.
excessiu, mentre que potser no tocaran
També podem convidar el noi o la
ni llegiran bons llibres).
noia a anar al mercat sense llista prèvia;
Tornant a la idea d’anar a la bi- si qui ha preparat la biblioteca/mercat
blioteca com qui va al mercat, veiem s’ha cuidat de tenir-hi els millors proque prenen protagonisme unes accions ductes (en aquest cas, llibres) ja siguin
comunes als dos espais. En efecte, què de temporada passada, o que marquen
fem quan anem al mercat sinó mirar, tendència, o antics esdevinguts clàssics
tocar, triar els productes i, si cal, com- de tan bons, tindrà la certesa que triï
prar? Potser portem una llista de pro- el que triï l’infant, sempre serà de quaductes que hem d’adquirir, però... és litat. Sense oblidar el munt d’actes de
força probable que ens deixem seduir seducció i mediació que es poden doper quelcom que no havíem previst, nar entre companys de la mateix classe
o que no havíem pensat que neces- o d’altres grups.
sitàvem. Doncs igualment hauria de
passar quan els infants accedeixen a la EL FONS DE LA BIBLIOTECA D’AULA:
biblioteca:
Diversitat de materials, qualitat, criteris
Escoltar (temps dedicat a saber de classificació, actualització
com funciona aquest espai, les regels que el regeixen, també per accedir a relats orals o oralitzables)
Mirar (temps dedicat a descobrir
què se’ns ofereix tenint clars els
criteris d’endreça del que s’ha tret
del seu lloc)
Tocar
Parlar (comentar, recomanar)
Mirar i/o Llegir
Escriure i Crear

Al seu fons, altrament dit material
literari, hi han de figurar tot tipus de
gèneres: poesia, àlbum, còmic, novel·la
gràfica, manga, apps, narrativa, pop up.
I no ens hem de limitar a tenir-hi llibres que s’acostumen a recomanar per
unes edats concretes, sinó que hi hem
de voler llibres que nosaltres anomenem de talla única (terme que hem
agafat en préstec d’Àngels Margarit
per designar propostes culturals per a
La major part d’aquestes accions con- tots els públics al programa del Merformen també els 7 eixos que conside- cat de les Flors de la temporada 2017
ro primordials per relacionar-se amb -2018).
A l’hora de triar quins llibres han
els llibres i la literatura, i són també
imprescindibles a l’hora d’exercir la de formar part de la biblioteca d’au-

la caldrà tenir molt en compte la seva
qualitat, un factor que sovint els atorga
el temps. Com els vins, només els bons
llibres envelleixen bé. Per mirar de fernos entendre, exposem tres categories,
totes importants si es seleccionen bé:
Fons d’armari: llibres clàssics, ningú no els discuteix la bonesa de
l’argument, el text, la il·lustració, les
autories, fins i tot les editorials que
els han publicat i el producte resultant.

Temporada passada: llibres que van
arribar al mercat (dos, tres quatre
fins i tot cinc anys enrere) i encara
fan de bon mirar, de bon llegir, tracten temes amb classe, amb la qualitat que s’espera en els nostres temps.

en tant: fets diversos que es produeixen en cicles anyals, costumari,
festes, celebracions, etc.
Històries que només han passat
una vegada: contes de tradició oral
i les seves múltiples versions, relats
protagonitzats per herois i heroïnes,
gent amb nom propi.
Quiosc: revistes i materials diversos
que llegim amb una concentració
un punt desconcentrada.
Poesia: cançoners, poemaris.

Llibres de la descoberta: imaginaris, sil·labaris, diccionaris, natura
(animals, vegetals, atles, història,
descobertes, invents, etc).

Aquest sistema de classificació no
és
fix
ni indiscutible: és el grup d’usuaMarquen tendència: llibres que són
novetat en el mercat i que obren un ris qui té la facultat de donar als llibres
camí interessant en la manera de una categoria o una altra. La discussió
tractar una temàtica textualment sobre quina classificació es mereix un
llibre concret pot ser un poderós elei/o visualment o objectualment.
ment per crear la tertúlia literària, una
Un dels temes importants en la ges- eina interessant que ens porta a parlar
tió dels llibres de la biblioteca és com de llibres i del seu contingut. Dins de
endreçar-los, atorgant-los un ordre l’aula es pot establir un dia per setmaque en faciliti la gestió. Proposem sis na per tractar les qüestions que se’n
derivin. Creiem que el volum de llibres
eixos de classificació:
presents a la biblioteca de l’aula permet
Històries que poden passar cada aquest tractament d’endreça flexible i
dia: el quotidià a casa, a l’escola, a la que dona peu a parlar-ne abastament,
a tenir la seva presència com alguna
ciutat, al camp, a la natura.
cosa dinàmica i generadora de curiositat.
Històries que poden passar de tant
Si entenem que la biblioteca d’au-

la és d’ús individual i col·lectiu alhora,
íntima i comunitària, fresca i actualitzable, els llibres que conformen el seu
fons no són de cap manera els mateixos curs, rere curs. Una bona manera
de fer-ho pot ser establir un nombre
concret de llibres (tants com membres del grup classe i uns quants més)
que acompliran la seva funció durant
un trimestre. Tot i que l’aparició dels
documents no cal que es produeixi a
l’inici del curs o trimestre, el cert és
que la mestra hauria de tenir previst
d’antuvi el llibres que creu d’interès pel
grup. Els llibres van arribant conforme
el van perfilant els interessos i necessitats dels nois i noies. Si el tema que
preocupa és la quarantena que estaran
obligats a complir els llibres, encara és
més apropiat que el canvi es produeixi
trimestralment. Les vacances serviran
per complir el temps de confinament.
LA MEDIACIÓ LITERÀRIA

l’edifici emocional personal i del grup
de pertinença. Gràcies als seus afectes,
l’individu pot tastar la literatura, els
diferents gèneres i estils, augmentant
la seva sensibilitat i la del grup, fins a
fer-los avinent que la cultura és tan necessària com l’aire que es respira. Sigui
quina sigui la durada de la mediació
literària, llarga i persistent, o curta i
d’impacte, el seu efecte sempre és positiu si es fa amb seny i coneixement.
La funció dels mediadors literaris és
fonamental i complementària. L’escola
ha de tenir gent coneixedora no tan
sols dels millors llibres que cal posar
a l’abast dels nois i noies, sinó també
capaç de cercar aliances, punts de trobada, accions per millorar el seu efecte. Els mestres (especialment a l’aula)
són els qui malden per fer que l’infant
es converteixi en un coneixedor de la
literatura en els seus aspectes més diversos; sovint, la pràctica escolar es veu
obligada a despullar excessivament la
literatura del seu vessant artístic (verbal, visual, tàctil), posant únicament
en valor aquest aprenentatge. Com a
mediadors literaris han de tenir un bon
coneixement del que duen entre mans,
que en definitiva no és altra cosa que
llengua, literatura, sense oblidar la cultura que l’ha feta possible.

La mediació literària és aquella acció
pensada per acostar la literatura (mirada, escoltada, llegida) a un públic determinat i se serveix de diferents eines
per aconseguir-ho. D’aquesta manera
es contribueix a desenvolupar el gust
per la llengua i la literatura, és una
bona introducció en el vastíssim món
cultural, tot penetrant en un conjunt LA MEDIACIÓ LITERÀRIA DEL QUOTIDIÀ
de significats, de referents ètics i estètics que aniran bastint, a poc a poc, Una de les feines primordials quan

parlem de la biblioteca d’aula és fer
dels llibres una presència activa, dinàmica, flexible, interessant, que desvetlla
la curiositat. Una llista (no exhaustiva)
de propostes i temes pot ajudar a desencallar la feina:
Generar conversa grupal (setmanalment?) al voltant dels llibres i
les lectures.
Com endreçar els llibres a l’aula?
Fílies i f òbies sobre llibres i lectures
Presentació de llibres (nous o antics
estadants a les lleixes)
Lectures en veu alta
Jocs poètics
Alguns extres:
Convidats especials (bibliotecaris, lectors, explicadors de
contes, escriptors, il·lustradors, experts, llibreters, etc.)
Narració de contes
Com generar ganes de posar en marxa la maleta viatgera
Així doncs, cal que els diferents mediadors literaris en el camp de la literatura
infantil i juvenil estiguin avesats a llegir, discutir, reflexionar, recitar, cantar i
moure’s, i que sàpiguen comunicar-se
amb altres llenguatges expressius per
arribar a adquirir:

contemporànies, amb o sense autor,
i els diversos gèneres i formats com
a eixos de la cultura i la llengua, un
patrimoni mutable, per innovar, per
evolucionar, per crear.

Eines corporals. Veu, cos, moviment enteses com a eines de comunicació bàsiques per a una bona
mediació literària, que permeten
obtenir un bon ritme, una proximitat adequada, un gest moderat,
una necessària projecció sonora del
missatge.
Creació artística. La literatura entesa com una art no pot estar renyida amb els altres llenguatges expressius, el visual, el corporal, el sonor...
Tot mediador literari ha d’haver
experimentat amb altres llenguatges per comunicar, però també per
conèixer-se a sí mateix.
Cultura digital i literatura. Estar al
dia, interessar-se i saber reconèixer
les bones produccions digitals que
tenen com a eix la literatura, i saber
com fer-ne ús.

Des de l’escola cal estar disposats a
fer-ne una eina que sigui font de saber
de gaudi de la llengua i de la cultura a
través del seu vessant artístic. I cal que
els mestres i tot l’equip que constitueix
Saber i reflexió literària. La litera- l’escola sàpiguen que hi ha molts altres
tura de tradició oral i l’etnopoètica indrets interessats a practicar una bona
així com les literatures antigues o mediació literària, i que amb tots ells es

constitueix un ecosistema summament mediador, cada glòbul roig o grup de
profitós per a tots.
glòbuls rojos té els seus propis gustos
a l’hora de triar les lectures. Però una
ELS MEDIADORS LITERARIS
cosa, i tan sols una, s’hauria de tenir
en compte: que els materials (llibres i
Entenc els mediadors literaris com tota classe de documents), l’accés a la
una mena de globus rojos (adults, jo- seva lectura, i les accions literàries que
ves o infants o les seves famílies). Però necessàriament han d’omplir la biblioperquè a l’escola s’arribi a llegir a cor teca satisfacin els interessos de profesquè vols necessitem un glòbul roig en sionals i adults.
cap, una persona major, un mestre, una
mestra capaços d’encomanar a tota l’es- Tot això, parlant d’aquest ecosistema
cola la fal·lera per la lectura, els llibres, que són les biblioteques. Deunidó!
la literatura. El retrat robot d’aquest
individu, del glòbul roig major exercint
la mediació, és el d’una persona competent en matèria de llengua i literatura i amb capacitat per encomanar-ne
Roser Ros és Doctora en pela passió. Una persona (o un equip de
dagogia, narradora i escriptopersones) inquietes i interessades per
ra. Premi Flos i Calcat 1997,
saber què es cou en el món de la litePremi ConCa de Cultura
ratura, en el món de la lectura. És així
Popular 2010. Presidenta de
com podrà (podran) exercir una de les
Tantàgora i directora literària
funcions de més responsabilitat però
del Flic Festival. Autora de
també més interessantment privilegiaversions de contes de tradició
des per aquell o aquells que s’ocupen
oral i de narracions pròpies.
de la biblioteca i fer-la viva dins l’esFormadora de mestres, bibliocola. Es tracta de la selecció de llibres,
tecaris i mediadors literaris.
documents i accions literàries que ha
d’acollir la biblioteca i que irradien els
seus beneficis a tothom. Mai com ara
hi havia hagut tants medis per assesPER SABER-NE MÉS...
sorar les lectures que han d’alimentar
i incentivar la gana lectora de l’alum“Posa a punt la biblioteca
nat, entre els que cal comptar els cond’aula”, amb Roser Ros >>
sells que omplen xarxes i blocs. Cada
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