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Hem desenvolupat noves tecnologies per emmagatzemar en un
espai petit i de fàcil accés unes fonts d’informació que nosal-
tres mateixos no imaginàvem fa trenta anys, quan es va 
constituir el primer fons documental de la Biblioteca i 
l’Hemeroteca de la Facultat de Ciències de la Comunicació de
la UAB. Hem obtingut durant aquest llarg recorregut, amb l’ajut
d’innombrables persones, un ampli i general reconeixement de
la comunitat universitària, que al principi dubtava de la 
viabilitat d’un centre documental bibliogràfic i hemerogràfic 
específic per a les ciències de la comunicació. Hem crescut i
encara haurem de créixer molt més en els pròxims trenta anys,
en unes dimensions avui inimaginables. El nou edifici que
ara inaugurem ens permetrà créixer amb els mínims nivells de
qualitat que sempre ens hem exigit a nosaltres mateixos, com
a punt de partida d’un pla de digitalització integral que desitgem
que sigui una realitat en el futur immediat. Però l’esperit que
ha animat sempre la conducta dels diferents responsables de
la Facultat de Ciències de la Comunicació envers la seva 
Biblioteca i Hemeroteca ha estat inequívocament el mateix, i
crec que així ho serà en el futur: en el fons documental de la 
Biblioteca i l’Hemeroteca tenim dipositat el patrimoni de 

la nostra memòria històrica i del saber científic de la comuni-
cació en el segle XX, precisament un segle que avui descrivim 
sense exageracions retòriques com el segle de la comunicació. Cal
protegir-lo!, perquè aquí hi ha una part de nosaltres 
mateixos, professors, alumnes i investigadors de la comunicació.

Aquest valor de tipus patrimonial coincideix alhora amb un
valor simbòlicament més important: protegint la conservació
i el creixement del fons documental de la nostra Biblioteca i
Hemeroteca, segell de la nostra identitat com a investigadors
que processem informació, acumulem saber i després el 
redistribuïm a la societat (a través de l’ensenyament, de les publi-
cacions, dels congressos científics, del contacte quotidià amb
els mitjans de comunicació), estem també protegint la font 
de la qual brolla el coneixement que arriba a la nostra 
societat. Perquè, ja poden canviar els suports que contenen la
informació i les seves formes de distribució i processament
que modificaran en el futur encara més i de forma extraordinària
les representacions tradicionals dels conceptes «biblioteca» i 
«hemeroteca», que finalment el que definirà l’èxit de la nostra
tasca com a servei universitari no és altra cosa que la lliure 
expressió d’aquesta energia intel·lectual que sap descobrir en
la informació emmagatzemada les claus del coneixement i la
veritat. El que finalment atorga valor i dimensió històrica a una
biblioteca i a una hemeroteca es haver estat la font a partir de
la qual ha sorgit la lliure creació del coneixement. 

I aquest és l’esperit que volem mantenir en la gestió futura
d’aquests fons documentals: oferir a tothom la informació,
de la manera més ràpida i fàcil de processar possible, amb els
mínims costos que donen sentit a una universitat pública,
perquè després el coneixement brolli i s’escampi per tota la 
comunitat universitària i la societat. La difusió, transmissió i
publicació del saber dels nostres investigadors en el futur, que
després retroalimentaran els fons de la nostra Biblioteca i 
Hemeroteca, seran sens dubte una bona mostra que la nostra
tasca ha estat eficaç i ha satisfet les múltiples demandes 
d’informació dels investigadors obtenint el millor premi: 
haver prestat un bon servei a la creació de nous coneixements.  

Armand Balsebre

Un magatzem de paraules per a la recerca.
Un espai obert per a la reflexió i el pensament

Biblioteca ORIGINAL 25  13/5/02  12:36  Página 12


