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Es diu que vivim en el món de la 
comunicació. Aquest àmbit ha experi-
mentat un auge de tal magnitud que 
institucions, empreses i entitats de 
tota mena inverteixen gran quantitat 
de diners per gestionar el flux comu-
nicatiu, i tots els actors socials lluiten 
per controlar quan i com sortir en els 
mitjans de comunicació de massa. 

D’altra banda, el que domina sovint 
en els mitjans és una comunicació 
crispada, histèrica, irada, basada en 
l’intercanvi d’improperis i insults. 
La majoria de la gent passa moltes 
hores contemplant un simulacre de 
comunicació on qui més crida creu 
tenir més raó. Aquesta mena de co-
municació resulta estèril. No serveix 
per a res, i molt menys per comunicar 
o afavorir l’entesa entre les persones.

Davant tota aquesta comunicació 
plena d’inanitat, les biblioteques 
resten callades i quietes, fent la seva 
tasca dia rere dia, sense soroll ni 

aldarulls, emmagatzemant llibres, 
revistes i tota mena de publicacions. 
Les biblioteques són els grans tem-
ples de la comunicació tranquil·la, 
les primeres que van fer possible 
l’avenç del coneixement posant a 
l’abast de totes les persones els seus 
fons bibliogràfics i la seva capacitat 
per gestionar ingents quantitats 
d’informació.

Però, a més, les biblioteques no són 
tan sols muntanyes de llibres o re-
vistes antigues o modernes, sinó que 
s’han sabut adaptar als nous temps 
i han incorporat les tecnologies més 
recents i capdavanteres. A les biblio-
teques es pot saber en un segon el 
lloc on trobar un document, un llibre, 
una revista, una cinta de vídeo o un 
CD, les còpies que hi ha, demanar-
les i disposar-ne sigui quina sigui la 
biblioteca on es trobin. Es pot accedir 
a milers de documents electrònics i 
consultar en línia la majoria de revis-
tes digitals d’arreu el món. Es pot vi-

sualitzar documents, consultar bases 
de dades o navegar per la xarxa. I fins 
i tot s’hi pot descansar sense fer res.

Es diu que vivim en el món de la 
comunicació. Que disposem de més 
informació que mai, que un nen 
rep més estímuls comunicatius que 
un home de l’edat mitjana en tota 
la seva vida. Potser sí, però quanta 
de tota aquesta informació és útil, 
enriquidora, necessària o imprescin-
dible ja és una altra qüestió. El món 
silenciós de les biblioteques és un 
rabeig de pau enmig de tot aquest 
xivarri ensordidor.

Les biblioteques conviden a una 
comunicació tranquil·la i permeten 
navegar per entre les seves fileres 
de prestatgeries o assegut davant la 
pantalla de l’ordinador. I en silenci.
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