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/2/ Llibres

L’Acadèmia Alemanya de Llibres
per a joves ha elegit com a llibre
del mes la novel.la Dónde crees que
vas y quién te crees que eres, de l’es-
criptor espanyol Benjamín Prado.
Aquesta mateixa obra ha estat
també seleccionada per la revista
Focus i l’estació de Ràdio Alema-
nya com un dels set millors lli-
bres per a joves. Les obres de Pra-
do han estat adquirides, fins al
moment, als Estats Units, Ale-
manya, França, el Regne Unit, Di-
namarca, Grècia i Portugal.

Benjamín Prado,
distingit a Alemanya

/1/ Polèmica

La ministra d’Educació, Cultura i
Esport, Pilar del Castillo, va asse-
gurar ahir al Congrés que el Go-
vern «no té previst» el relleu del
director de la Biblioteca Nacio-
nal, Luis Racionero, a pesar de les
acusacions de plagi llançades
contra ell. Del Castillo va respon-
dre així a una pregunta formula-
da pel parlamentari socialista Joa-
quín Leguina, que va afirmar: «Si
al director de la Biblioteca Na-
cional de França l’agafen pla-
giant, no hauria durat en el càr-
rec ni 15 dies».

Del Castillo defensa
Racionero al Congrés

Mirades

La Cambra de Comerç i Marta Pessarrodona donen milers d’obres

La Biblioteca de les Aigües
rep un carregament de llibres

çJOSEP MARIA HUERTAS BARCELONA

«No hi ha precedents a tot
Europa d’una biblioteca

universitària que hagi rebut en una
dècada de 500.000 a 600.000 docu-
ments, la major part llibres, i encara
menys si es té en compte que més
del 60% són donacions», afirma
amb satisfacció Enric Argullol, pri-
mer rector de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF), que deixa el càrrec per
haver esgotat el mandat.

La UPF ha començat la segona fa-
se de les obres de la Biblioteca de les
Aigües, nom amb què es coneix el
bellíssim edifici de Josep Fontseré
que l’alberga. Estarà llesta al setem-
bre i, si tot va bé, sense solució de
continuïtat, començarà la tercera fa-
se. Aquesta bona notícia va empare-
llada a una altra: el llegat d’una de
les millors i més grans biblioteques
de Barcelona, la de la Cambra de Co-
merç, Indústria i Navegació, amb
120.000 volums, alguns de valor ex-
cepcional, sobre economia.

q ART, FEMINISME I CRÍTICA
Avui firmarà la donació de 1.300 lli-
bres de la seva biblioteca l’escriptora
Marta Pessarrodona. La majoria són

llibres d’art, feminisme i crítica li-
terària. No és la primera particular
que cedeix la seva biblioteca a la
Pompeu Fabra: abans ho van fer el
periodista Manuel Tarín Iglesias (un
miler d’arxivadors), el matrimoni
format per Tomasa Cuevas i Miguel
Núñez (600 publicacions al voltant
de l’oposició al franquisme), el so-
ciòleg Juan José Linz i els editors Bea-
triz de Moura i Jaume Vallcorba, en-
tre altres. Particular valor revesteix
la donació dels marmessors del no-

tari Raimon Noguera, amb un exem-
plar de Picasso 347 gravures firmat
pel pintor.

També han efectuat donacions
empreses i institucions. L’Ajunta-
ment de Barcelona va cedir una
col.lecció del Diari de Barcelona, i EL
PERIÓDICO DE CATALUNYA, una al-
tra d’El Noticiero Universal.

L’historiador Josep Fontana, que
presideix a la Pompeu Fabra l’Insti-
tut d’Història Vicens Vives, és un

dels grans artífexs d’aquesta biblio-
teca. Ha predicat amb l’exemple, i
ha cedit 30.000 dels 70.000 llibres
que posseeix. És un dels pocs ciuta-
dans que fins i tot la banyera de casa
seva omplia amb lletra impresa.

«Una de les virtuts que té la bi-
blioteca és que cataloga amb rapi-
desa les donacions i les posa a dis-
posició del públic», explica Argullol.
Evita així les caixes tancades en què
les donacions podrien dormir el son
dels justos, cosa que frena els do-
nants. Espera també obtenir altres
llegats, com el del poeta Ángel Cres-
po o l’antiga biblioteca de l’Institut
Balmes.

q UN EDIFICI ÚNIC
Existeixen pocs edificis tan bells i
desconeguts com la Biblioteca de les
Aigües, construït el 1880 per Josep
Fontseré com a dipòsit d’aigua del
pròxim parc de la Ciutadella. Un
temps més tard, després de l’Exposi-
ció Universal del 1888, l’edifici va
ser adaptat com a asil de la tercera
edat, funció que va mantenir fins fa
25 anys. Restaurat per Lluís Clotet i
Ignacio Paricio, ha adquirit una es-
plendor que no havia tingut mai. <33 Biblioteca de les Aigües.

MÉS DEL 60% DELS
DOCUMENTS SÓN
FRUIT DE DONACIONS


