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Resum:
L’article reflexiona sobre els canvis en la pràctica lectora que ha provocat el desenvolupament tecnològic i la implantació 
massiva dels ordinadors i de la xarxa. Revisa succintament les recerques empíriques que aborden les pràctiques lletrades 
que realitzen avui els joves que han crescut en un entorn digital, amb ordinadors, mòbils i consoles de joc; descriu algu-
nes característiques d’aquestes pràctiques, tant des de l’òptica dels escrits produïts com dels modes i procediments de 
lectura, a més de criticar alguns dels prejudicis i de les valoracions socials sobre aquestes qüestions. Acaba fent algunes 
reflexions personals sobre les funcions i els serveis que poden exercir les biblioteques i l’educació en informació en aquest 
nou context digital, més divers i complex.
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Lectura joven y bibliotecas

Resumen:
El artículo reflexiona sobre los cambios en la práctica lectora que ha provocado el desarrollo tecnológico y la implanta-
ción masiva de los ordenadores y de la red. Revisa sucintamente las investigaciones empíricas que abordan las prácticas 
letradas que realizan hoy los jóvenes que han crecido en un entorno digital, con ordenadores, móviles y videoconsolas, 
describe algunas características de estas prácticas, tanto desde la óptica de los escritos producidos como los modos y pro-
cedimientos de lectura, además de criticar algunos de los prejuicios y de las valoraciones sociales sobre estas cuestiones. 
Termina formulando algunas reflexiones personales sobre las funciones y los servicios que pueden ejercer las bibliotecas 
y la educación en información en este nuevo contexto digital, más diverso y complejo.

Palabras clave:
lectura joven, TIC y lectura, lectura digital, prácticas vernáculas, alfabetismo

Young reading and libraries

Abstract:
This paper reflects on the changes in reading practices caused by the technological development and the massive intro-
duction of computers and internet. Briefly it reviews the empirical research about today’s literate practices of the young 
people who have grown up in a digital environment, with computers, phones and game consoles. It also describes some 
characteristics of these practices, from the perspective of the written texts produced and also of the methods and proce-
dures used for reading. Finally it criticizes some of the prejudices and attitudes we share about these issues. It concludes 
with some personal reflections about the functions and services that libraries and education on information can have in this 
new digital environment, more diverse and complex.

Keywords:
young literacy, ICT and literacy, digital literacy, vernacular practices
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Internet ha canviat de dalt a baix la nostra manera de llegir 
i escriure i, de retruc, incideix en tot el que està relaci-
onat amb les biblioteques, amb els serveis d’accés a la 
informació i amb l’educació en documentació. En aquest 
article presentaré algunes dades i faré algunes reflexions 
sobre aquestes qüestions, sempre des del meu punt de 
vista de lingüista i d’investigador en temes de lectura i 
d’escriptura, però que continua sent –diguem-ho sense 
embuts– un “intrús” en la disciplina –amb tots els avan-
tatges i els riscos que té que algú de fora et parli del que 
passa a casa teva.

1. Lectors d’avui

En aquest primer apartat mostraré amb exemples l’extra-
ordinària diversitat d’artefactes escrits, pràctiques de lec-
tura i escriptura i contextos lletrats que ens acompanyen 
en el dia a dia. Després d’una descripció breu i general em 
referiré a la situació dels lectors més joves i l’exemplificaré 
amb una pràctica lletrada força desconeguda, com és la 
dels videojocs. 

Faig servir aquí el terme artefacte en el sentit antropològic 
d’“objecte o producte elaborat per una comunitat humana 
per dur a terme una tasca concreta en un context determi-
nat”. Són artefactes escrits un llibre, un tiquet d’autobús, 
una pancarta, una màquina expenedora de cafè (amb una 
pantalleta mínima i uns quants botons), un mòbil intel-
ligent o un ordinador de taula –que potser seria, en aquest 
cas, un “superartefacte” capaç de generar molts i molt di-
versos artefactes simples (però aquesta distinció no afec-
ta la naturalesa del concepte). L’interès que té parlar d’ar-
tefactes, en lloc de textos, missatges o documents, és 
que així visualitzem les diverses formes d’escriptura com 
a objectes físics, situats en moments històrics i en comu-
nitats socioculturals, que les persones manipulen per dur 
a terme tasques socials en el dia a dia –i no només com 
a mitjans portadors d’un contingut interior (suposadament 
independent, neutre, estable, deslocalitzat, etc.). Això és 
important perquè una de les característiques de la lectura 

contemporània és precisament la diversificació, l’aparició 
de nous mitjans (pantalles, tablets, mòbils, etc.) i la inser-
ció en tota mena de contextos, com veurem.

1.1. Més lectura i més diversa

En pocs anys el paisatge urbà de la nostra comunitat lle-
trada ha canviat radicalment. Només a mode d’exemple, 
cada cop és més habitual que els viatgers de metro i bus 
–més els joves que els grans– fixin tota l’atenció en la pan-
talla del seu mòbil, xatejant, responent missatges i cor-
reus o actualitzant un perfil social; molts també escolten 
música al mateix temps i, només uns pocs, veuen vídeos 
o fotos. En els trajectes més llargs amb tren o avió usen 
un tablet (un e-book o un altre artilugi) per llegir llibres, 
veure pel·lícules, escriure o consultar documents. Els que 
estan en trànsit, en cotxe o a peu, usen el GPS per bus-
car el millor trajecte per arribar a un lloc, la parada de bus 
més propera o un restaurant ben valorat en les crítiques 
que hagi rebut en un fòrum. Els que estan de vacances, 
consulten els webs de les ciutats que visiten, despengen 
els plànols de carrers i transports públics, activen els pro-
grames de realitat augmentada davant dels monuments 
importants, compren audioguies digitals que escolten i 
segueixen puntualment, visiten webs i blocs d’hotels amb 
encant i habitacions per llogar, etc.

Els carrers i els espais públics s’han emplenat de màqui-
nes expenedores de tota mena, per pagar el tiquet del pàr-
quing, comprar bitllets de transport, encarregar el menú 
d’un restaurant o adquirir begudes, aliments i tota mena 
de productes (de targetes de fotocòpies i fundes de mòbil 
a preservatius, etc.). També hi ha pantalles informatives 
d’exposicions i d’altres activitats culturals, plànols i itine-
raris turístics i d’altres dades locals. A casa, la importància 
de disposar d’una pantalla amb accés a la xarxa no s’atura. 
Llegint i escrivint a la pantalla, fem la compra setmanal 
al súper, paguem impostos, revisem el saldo del compte 
corrent, consultem els horaris de la cartellera cinemato-
gràfica o comprem entrades de teatre, planifiquem viat-
ges a indrets llunyans, compartim galeries fotogràfiques, 
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vídeos de música medieval o itineraris nous de bicicleta de 
muntanya –per posar exemples concrets. 

Mai no havíem llegit tant com ara i tampoc mai no ho 
havíem fet de maneres tan diverses. Més enllà de la 
progressiva i controvertida emigració del llibre i del pa-
per cap al format digital, convé no perdre de vista que 
la comunitat està desenvolupant nombroses i diverses 
pràctiques de lectura i escriptura que abans no existien, 
gairebé sense adonar-nos-en. Moltíssimes gestions que 
abans fèiem conversant amb empleats i venedors, en di-
versos contextos, avui requereixen la lectura de pantalles 
i l’escriptura amb teclats físics o digitals. Sigui perquè 
adquirim productes i serveis per Internet o en una mà-
quina expenedora, avui l’escriptura ha substituït moltes 
rutines comercials orals. Moltes activitats que abans 
eren lliures (entrar a determinats llocs), gratuïtes (apar-
car, anar al lavabo) o sense control (venda de fruita d’uns 
pagesos), avui usen diverses menes d’artefactes escrits 
per regular-se (factures, tiquets, targetes electròniques, 
credencials, avisos, etc.). El desenvolupament d’arte-
factes escrits en tots aquests contextos possibilita que 
la l’activitat es deslocalitzi, estigui habilitada indefinida-

ment en el temps i no depengui de persones concretes, 
però incrementa el nivell de coneixements i destreses en 
literacitat i tecnologia dels usuaris.

1.2. Els joves: l’exemple dels videojocs

Els joves llegeixen tant o més que els adults. Participen de 
les activitats anteriors, com qualsevol persona –depenent 
de la seva edat i autonomia, és clar. Com els adults –o 
potser encara més, perquè ells hi estan acostumats, són 
“nadius digitals”– passen moltes hores al dia connectats 
a artefactes digitals, com els ordinadors, els mòbils, els 
reproductors de música i vídeo (iPod, MP3), les consoles 
de jocs (Wii, xBox, Playstation, etc.) o d’altres artilugis que 
contenen pantalles i teclats, com molts jocs per a nens i 
joves. No és rar que en arribar a casa molts adolescents es 
posin a xatejar amb els amics de l’escola dels quals aca-
ben d’acomiadar-se, que a moltes famílies un dels conflic-
tes diaris sigui el temps que cada fill té accés a l’ordinador 
o, fins i tot, que molts pares hagin de “negociar” amb el 
fill un màxim d’hores de connexió, a fi que pugui fer altres 
coses.

Aranda, Sánchez-Navarro i Tabernero (2009) enquesten 
més de 2.000 adolescents espanyols de 12-18 anys per 
explorar els seus hàbits digitals en l’oci i troben que: a) la 
gran majoria dels informants es connecta regularment; b) 
es connecta des de casa i sense restriccions d’accés; c) 
aprèn a conèixer i usar Internet en contextos informals, 
fora de l’escola; d) utilitzen l’accés a la xarxa sobretot per a 
activitats socials (el recurs més popular és Messenger); e) 
més del 60 % dels informants tenen perfil en alguna xar-
xa social (Tuenti, Facebook, Sonico, MySpace, Fotolog); f) 
la majoria té mòbil propi i l’usa amb l’única restricció del 
pressupost per trucar, enviar SMS, fer fotos i escoltar mú-
sica; g) menys de la meitat dels joves juga regularment a 
videojocs i, entre aquests, la majoria afirma que aquest 
fet no substitueix la seva vida social; i h) hi ha variacions 
importants de sexe i edat en alguns aspectes; així, les no-
ies solen ser més proactives que els nois per explorar les 
particularitats tècniques i els recursos disponibles de la 
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xarxa. En la mateixa línia, un informe més recent d’El País 
(2-10-2010) apunta que als 10-15 anys el 87,3 % dels joves 
espanyols usa Internet, que als 12 anys el 68 % ja té un 
mòbil i que als 15 anys aquest percentatge arriba al 92,1 % 
i és gairebé universal.

Dades més actuals, referides a tot Europa, del projecte EU 
Kids Online de 2009-2011, amb més de 25.000 informants 
de 25 països, confirmen que l’accés a la xarxa dels joves 
és imparable (GarMenDia et al., 2011; liVinGstone i HaDDon, 
2009). Segons les dades resumides, gairebé la meitat dels 
nens i adolescents europeus d’entre 9 i 16 anys navega 
des de la seva pròpia habitació, i un terç ja ho fa des del 
mòbil o altres aparells portàtils. Tablets, consoles i telèfons 
permeten als nois entrar a la xarxa en qualsevol moment 
i des de qualsevol lloc. També cal tenir en compte que la 
quantitat de temps dedicat a la xarxa continua augmen-
tant: de 9 a 16 anys, els nois s’hi dediquen una mitjana 
de 88 minuts al dia, però de 15 i 16 anys ja hi dediquen 
gairebé dues hores (118 minuts). (Vegeu també La Van-
guardia, 24-10-11). Per tant, té tot el sentit aquest acudit 
en què dos nens parlen de l’escola i comenten: “saps que 
a l’escola hi ha textos per llegir que no tenen botó per 
tancar-se?”.

Una altra qüestió és a què dediquen el temps d’accés a 
la xarxa aquests nois i, sobretot, com es visualitza i valora 
aquesta activitat. Els estudis com els anteriors i d’altres 
(pisCitelli et al., 2010; Burset i sánCHez, 2009; sanz, 2009) 
especifiquen les activitats que realitzen els infants i els jo-
ves a la xarxa (xatejar, compartir fotos, baixar pel·lícules) i 
els artefactes més habituals que usen (Messenger, perfils 
socials com Tuenti o Facebook, webs d’oci, etc.). Alguns 
estudis també comencen a valorar aquestes activitats en 
relació amb l’educació i la lectura (GarriDo MiranDa, 2010; 
De la torre, 2009; alBero, 2002), i destaquen l’extraordi-
nària diversitat de tasques i la manca de connexió que hi 
ha sovint entre el que es fa en la vida privada, en l’oci, per 
divertir-se i que correspon a l’educació formal, als currícu-
lums escolars i a les pràctiques acadèmiques, científiques 
o humanístiques més públiques i prestigiades de la nostra 
comunitat.

Però encara sabem poques coses sobre el comportament 
dels joves a la xarxa. Més enllà del temps de connexió i 
de les pràctiques generals que fan (xatejar, perfils socials, 
compartir fotos), no sabem com ho fan (estratègies, tèc-
niques, procediments), per què ho fan (motivació general, 
intenció concreta), com ho aprenen a fer –atès que tots 
aquests joves no van a cursets per aprendre a fer blocs 
o a manipular fotos amb programes específics– i fins a 
quin punt poden aprofitar aquestes pràctiques en línia de 
caràcter privat i ociós per a altres contextos (socials, aca-
dèmics, etc.). Per això podríem concloure que bona part 
de l’activitat juvenil a la xarxa (a Internet i amb les tecno-
logies) és com una “caixa negra”, en el sentit psicològic 
del terme, que fa referència a un component o element 
incognoscible, que no es pot observar o, també, que no 
té interès.

Però això no impedeix que la comunitat (intel·lectuals, edu-
cadors, mestres, bibliotecaris) tinguem opinions respecte 
de l’activitat en línia dels joves, i que sovint siguin crítiques 
i negatives, sense coneixement i amb prejudicis. Així, és 
habitual creure que l’escriptura ideofonemàtica dels xats 
i fòrums (és a dir, la simplificada, sense accents, lletres 
mudes, etc.; torres i Vilatarsana, 2003) és vandàlica i per-
judicial per a l’aprenentatge de la llengua; que la interacció 
en línia (xats, fòrums) és una xerrameca intranscendent o 
que els fotologs i els perfils socials són entreteniments 
allunyats del currículum escolar i del saber rigorós i de qua-
litat. (Aclarim que no hi ha fonament empíric que justifiqui 
aquestes afirmacions i que més aviat la recerca apunta en 
altres direccions; vegeu Cassany, 2011).

Un exemple palpable d’aquesta valoració negativa, ba-
sada en la ignorància, és la pràctica dels jocs de vídeo 
en consoles i ordinadors, en línia i sense línia. Se sol 
pensar que jugar a un videojoc consisteix a manipular 
de manera mecànica comandaments més o menys sofis-
ticats per interactuar amb imatges de situacions ocioses 
(esports, aventures, viatges) o de realitats fantàstiques 
(jocs d’imaginació, de figures geomètriques, etc.), sense 
més interès. I se sol concloure que aquesta activitat pot 
ser un passatemps frívol i divertit, però que no té capa-
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citat pedagògica per ensenyar coneixements o permetre 
desenvolupar destreses i pràctiques profitoses per a la 
nostra comunitat, en contextos laborals, acadèmics o ci-
entífics.

Han calgut treballs de lingüistes reconeguts (Gee, 2004) i 
professionals prestigiosos (prensky, 2005) per començar 
a reconèixer la pràctica lingüística rellevant que pot fo-
mentar aquesta activitat o l’exercici d’estratègia i de pla-
nificació complexos que ha de fer un jugador, les quals 
permeten entrenar destreses rellevants per a molts altres 
contextos. En un treball en curs de caire etnogràfic sobre 
les comunitats catalanes de kidadults videojugadors (és a 
dir, d’adults de 20-30 anys que continuen consumint pro-
ductes i serveis juvenils), Gilmar Ayala (2010) explora el 
“cicle” complet de consum o pràctica d’un videojoc, és 
a dir, el conjunt de tasques de lectura, escriptura i ús lin-
güístic que desplega un videojugador a l’entorn d’un joc 
de consola que adquireix en un moment determinat –que 
no deixa de ser un “cicle” equivalent a llegir un llibre grui-
xut o a veure una pel·lícula rellevant. Les dades que aporta 
aquest treball descobreixen que jugar a jocs informàtics 
o de vídeo és una tasca lletrada, complexa, plurilingüe i 
sofisticada, que genera molts d’aprenentatges.

Segons Ayala, el “cicle d’un videojoc” arrenca quan el sub-
jecte té intenció d’adquirir un joc nou i n’inicia la cerca, i 
acaba quan el jugador ha esgotat tot el recorregut del joc, 
superant els successius nivells de dificultat en què s’es-
tructura. També és possible que mentre duri aquest cicle, 
o fins i tot després d’haver-lo esgotat, el jugador s’invo-
lucri en algunes de les activitats autogenerades que han 
creat les comunitats d’afeccionats als jocs més populars 
com: escriure i llegir fanfics (narracions que utilitzen els 
herois, els fets o els ambients del videojoc per recrear no-
ves aventures o situacions; Black, 2008), o a crear mac-
hinima (vídeos breus remesclats) a partir de captures de 
fragments del joc (knoBel i lanksHear, 2011). Aquest cicle 
d’ús o consum d’un videojoc pot requerir una dedicació 
diària durant setmanes i mesos; s’hi poden dedicar més 
de 100 hores al llarg d’un any o més per acomplir-lo –que 
és un temps superior al que pot requerir llegir un llibre, 

aprovar una assignatura acadèmica o desenvolupar una al-
tra activitat artística.

Al llarg del cicle de jugar, el subjecte practica aquestes 
activitats de lectura i escriptura, que varien segons l’arte-
facte usat i el context:

1. A la xarxa, amb ordinadors. Entre d’altres llocs i tas-
ques, els jugadors: a) visiten els webs de les empreses 
comercials per conèixer les novetats que llancen, les 
imatges de portada del videojoc i les especificacions 
tècniques de cadascun; b) visiten els fòrums i els webs 
d’afeccionats dels jocs per conèixer les valoracions i 
els comentaris o per trobar trucs i estratègies per su-
perar passos concrets (amb captures de pantalles, des-
cripcions detallades, exemples d’altres jocs, etc.).

2. A la consola: a) llegeixen i interactuen amb els mis-
satges de text (instruccions, icones) incorporats al joc 
(pantalles, comandaments, auriculars, etc.); b) interac-
tuen amb els discursos multimodals (imatges estàti-
ques i en moviment, icones, etc.) que incorpora cada 
videojoc.

3. En diversos àmbits presencials (botiga de videojocs, 
cases particulars): a) llegeixen i comenten les caràtules 
de les capses de jocs, amb les imatges i les icones i 
les especificacions tècniques; b) llegeixen la documen-
tació en paper que incorporen alguns d’aquests pro-
ductes amb les instruccions per posar-lo en marxa; c) 
interactuen amb d’altres jugadors amics sobre el joc, 
mentre tenen l’ordinador o la consola oberta i estan 
jugant.

És clar que es tracta d’una lectura multimodal, plurilin-
güe (castellà, anglès, català), amb interlocutors (altres 
jugadors) de diversa procedència (és a dir, multiculturals) 
i amb textos que són a voltes molt especialitzats (especi-
ficacions informàtiques, instruccions tècniques, etc.). En 
una entrevista en profunditat, un dels informants video-
jugadors, que treballa d’administratiu en un hospital, va 
explicar que havia pogut solucionar un problema tècnic 
de gestió al seu despatx gràcies a alguns trucs que havia 
après en un videojoc prèviament, de manera que el que 
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havia après informalment en temps oci, amb un joc per 
divertir-se, havia contribuït a millorar la gestió d’un hospi-
tal. Sens dubte és un exemple significatiu i revelador de 
l’aportació que poden tenir en un món cada cop més tec-
nificat els aprenentatges que generen els jocs de vídeo i 
d’ordinador.

En resum, doncs, els joves avui també llegeixen més que 
abans, encara que potser desenvolupen pràctiques lletra-
des diferents –que en bona mesura desconeixem. Una 
pràctica aparentment poc rellevant com el videojoc provo-
ca una gran diversitat de lectures en formats i contextos 
diversos, que exigeixen destreses i coneixements sofis-
ticats del lector i que generen aprenentatges rellevants.

2. Recerques sobre la lectura digital

En aquest apartat presentaré breument algunes de les re-
cerques que han explorat les maneres de llegir i escriure 
dels joves a la xarxa. Em referiré a la lectura i l’escriptura 
en conjunt perquè Internet ha encaixat encara més aques-
tes dues activitats, que en l’era de Gutenberg podien exer-

citar-se per separat: fixem-nos que fins avui una persona 
podia ser molt culta, en el sentit de ser un gran lector, 
sense haver d’escriure res; en canvi, això és molt difícil a 
Internet, que exigeix una actitud més productiva –sobretot 
en la versió web 2.0–, de col·laboració activa i d’aportació 
(no s’accepten xatejadors callats, participants en fòrums 
que no facin intervencions substancioses o membres pas-
sius de xarxes socials). Més enllà d’alguna actualització de 
darrer moment, la majoria de les dades d’aquest apartat 
provenen del meu llibre En_línia (Cassany, 2011), que abor-
da aquest punt en uns quants capítols.

2.1. Nadius i immigrants

Sens dubte l’autor més conegut que s’ha referit a les 
maneres noves de llegir dels denominats “nadius digi-
tals” i als canvis que provoca l’exposició continuada a la 
xarxa és el famós creador de videojocs i escriptor Marc 
Prensky (2001 i 2004), que té molta presència a la xarxa 
en diversos formats (articles al seu web, conferències a 
YouTube, entrevistes, etc.) i que basa les seves observa-
cions en l’experiència com a creador de videojocs, forma-
dor de professorat i orador en contextos d’educació. Per a 
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Prensky els nadius digitals que han crescut i s’han educat 
en un entorn plenament digital (a partir de principis dels 
anys noranta –que és quan es fixa a grans trets el canvi 
tecnològic–):

a) Se senten còmodes amb els documents hipertextuals 
i multimodals.

b) Practiquen la multitasca o el processament paral·lel, o 
sigui, fan diverses coses alhora, obrint i tancant fines-
tres que romanen obertes a la pantalla.

c) Són cooperatius; comparteixen els recursos que te-
nen, s’ajuden per aprendre, es reparteixen les respon-
sabilitats, etc.

d) Estan acostumats a l’intercanvi ràpid, als textos curts 
i a les respostes immediates (i, doncs, s’impacienten 
amb els escrits llargs o amb els que arriben dilatats en 
el temps).

e) Estan acostumats a aprendre divertint-se, jugant, sen-
se esforçar-s’hi.

 Al revés, els adults educats amb paper, abans dels 
anys noranta, coneguts com a “immigrants digitals” 
(fent una comparació amb els immigrants lingüístics i 
culturals que aprenen una segona llengua i cultura):

a) Tenen més confiança en la lletra escrita i menys facili-
tat per manipular imatges i vídeos, i també se senten 
més còmodes amb els documents lineals que amb els 
hipertextuals.

b) Fan una cosa rere l’altra, amb monotasca o processa-
ment serial.

c) Són més individualistes i competitius, perquè es van 
educar en escoles i institucions que vetllaven per les 
habilitats cognitives personals.

d) Estan acostumats als textos extensos i a esperar les 
respostes, que poden tardar. 

e) Troben corrent o normal haver-se d’esforçar –i avorrir– 
per aprendre, llegir o estudiar.

A ningú li escapa que aquestes distincions no són aspec-
tes superficials de la pràctica lletrada, sinó que configuren 
modes nous d’accedir, usar, construir i concebre el conei-
xement, els quals poden tenir conseqüències rellevants 
tant en l’ordre cognitiu (habilitats individuals, exercitació 
de la memòria, motivació per a l’aprenentatge, etc.) com 

en l’ordre social (construcció dels artefactes escrits, reor-
ganització dels serveis d’accés a la informació, distribució 
de grups socials segons l’accés a l’escriptura, etc.). Així, 
no són rares les aportacions de diversos autors (Geof-
frey Nunberg, Roger Chartier, Gabriele Simone, Umberto 
Eco), més especulatives que no pas empíriques, sobre els 
efectes positius o negatius que pot provocar a la llarga 
l’exposició a la xarxa, tant en les formes de culturització 
d’una comunitat humana com en els processos individu-
als de comunicació i cognició. És una discussió apassio-
nant –però segurament prematura–, que cal veure com 
a semblant o equivalent a la que van mantenir diversos 
antropòlegs i lingüistes reputats, al llarg de la història re-
cent, sobre els efectes que provocà en les comunitats hu-
manes primitives o antigues l’adopció de l’escriptura i de 
la impremta (Jack Goody, Walter Ong, David Olson. New 
Literacy Studies). I és també una qüestió que va molt més 
enllà de l’abast d’aquest article. En qualsevol cas, convé 
recordar que la xarxa o els ordinadors no són bons o do-
lents per se, sinó que són els usos que se’n fa en cada 
context el que pot tenir més transcendència o no.

Tornant al fil central, la recerca confirma o rebutja alguns 
dels suggeriments anteriors de Prensky, amb treballs que 
demostren que, tot i que els nadius freqüentin la xarxa i en 
dominin la mecànica, tenen limitacions rellevants per usar-
la d’una manera significativa. Seguint Nicholas, Rowlands 
i Huntington (2007), els joves:

a) Tenen poca consciència de les seves necessitats d’in-
formació i són sovint incapaços de satisfer-les autòno-
mament.

b) Dediquen poc temps a llegir d’una manera completa 
els textos digitals i no saben avaluar-los críticament.

c) Usen la llengua parlada quotidiana per fer cerques a 
la xarxa, atès que desconeixen els sistemes digitals 
d’emmagatzematge i recuperació de dades o el llen-
guatge que empren (termes clau, sintaxi dels motors 
de cerca).

d) Naveguen per Internet d’una manera ingènua, igno-
rant-ne l’estructura jeràrquica i entramada, sense fi-
xar-se en els autors o en la credibilitat de les fonts. 
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Altres treballs empírics aporten dades en la mateixa línia. Tot i 
que es proposin descriure el comportament dels internautes 
per ajudar les empreses digitals a dissenyar webs comercials 
que venguin més –que per això paguen la recerca!–, de rebot 
confirmen alguns dels resultats anteriors. Nielsen’s (2007 i 
2008) ressegueix els moviments oculars davant la pantalla 
dels lectors, i Weinrich, Obendorf, Herder i Mayer (2008) re-
gistren les instruccions donades a l’ordinador. Tots tres coin-
cideixen que els internautes llegeixen de mitjana només el 
20-28 % del contingut d’un web; és a dir, passen més temps 
mirant els encapçalaments, les imatges, els vídeos i les bar-
res de navegació que no pas processant l’escrit central. 

Des d’un altre punt de vista, la recerca sobre processament 
simultani o la multitasca mostra que la interrupció sobtada 
d’una tasca per passar a l’altra incrementa el temps reque-
rit per acomplir-les totes i el nombre d’errors que s’hi pro-
dueixen, de manera que la capacitat de fer diverses coses 
alhora té cost i límit (Jukes, MCCain i CroCkett, 2010: 3).

Tornant a Nicholas, Rowlands i Huntington (2007), les da-
des empíriques confirmen que: a) els joves es connecten 
a la xarxa tant com poden; b) creuen que “tot és allà, a 
Internet”; c) practiquen el “copiar i enganxar” sense res-
pectar la propietat intel·lectual; d) se senten còmodes 
amb els formats audiovisuals. En canvi, de moment no 
hi ha proves que els joves: e) siguin més impacients que 
els adults; f) prefereixin els textos breus i les interaccions 
immediates, o g) atribueixin més credibilitat al que diuen 
els amics respecte del que firmen les autoritats.

En un terreny ja més interpretatiu, alguns estudis valoren 
aquestes pràctiques dels nadius digitals per a l’educació. Al-
bero (2002) distingeix dos nivells d’accés a Internet: 1) com 
a espai per canalitzar els interessos individuals i de grup re-
lacionats amb l’oci; 2) com a espai per a l’ús conscient dels 
processos de selecció i anàlisi de la informació, que permeten 
desenvolupar el pensament i la creativitat. Mentre els ado-
lescents mostren habilitats en el primer nivell, no és tan clar 
que puguin fer-ho igual de bé en el segon. En la mateixa línia, 
Aníbal de la Torre (2009) proposa substituir el mite dels nadius 
digitals per l’expressió experts rutinaris, que defineix millor la 

perícia limitada que s’atribueix als joves, que usen la xarxa per 
“reforçar el seu àmbit comunicatiu més proper” i que en cap 
cas pretenen “obrir una finestra a mons llunyans a través de 
la tecnologia o descobrir conceptes científics i humanístics”. 

Tot plegat esbossa un nadiu digital amb clarobscurs. Pot-
ser accedeix a la xarxa sovint i sap prémer la tecla ade-
quada, instal·lar programes i navegar per les finestres i la 
barra lateral d’un web, però això no vol dir que pugui inter-
pretar amb rellevància el que hi troba o que sàpiga destriar 
el gra de la palla. La metàfora dels nadius digitals potser 
apunta aspectes rellevants del canvi tecnològic que vivim, 
però transmet pressupòsits ingenus, com que el saber i la 
destresa vénen del bressol, que els nadius estan “sobra-
dament preparats”, que els immigrants mai no assolirem 
aquesta capacitat nativa o, en definitiva, que el paper i la 
xarxa són universos incompatibles.

Recordem també que la metàfora dels nadius i dels immi-
grants, per il·luminadora que sigui, no permet encabir tota 
la recerca que s’ha fet sobre “les noves maneres de llegir 
i escriure”, practicades per joves o per adults. Per això, ve-
geu les successives tres edicions del manual de Lankshe-
ar i Knobel (2006-2011) o les més de mil pàgines del volum 
de Coiro, Knobel, Lankshear i Leu (2009).

©
is

to
ck

ph
ot

o

Daniel Cassany/Amb criteri propi/p. 68-84



78

2.2. Pràctiques vernacles

Un altre aspecte rellevant de la pràctica lectora jove avui és 
el que coneixem com a vernacle o conjunt de formes de 
llegir i escriure no institucionals, no dominants i no regula-
des o controlades. Els ordinadors i Internet provoquen que 
molts joves obrin un fotolog, un perfil a una xarxa social o 
un canal personal a YouTube o Picassa, que xategin amb els 
amics, que participin en fòrums de temes d’interès perso-
nal o que col·laborin amb d’altres companys en iniciatives 
de temes del seu interès (esport, jocs de simulació, còmic, 
música, etc.). Com a conseqüència d’això, els joves dedi-
quen molt de temps a llegir i escriure “fora de la llei”, sen-
se models ni normes, i aprenen coneixements i destreses 
al marge del currículum escolar, del cànon literari establert 
o del catàleg d’una biblioteca o d’una editorial –per posar 
exemples de documents que “ordenen” els llibres i el saber 
oficial. Si comparem el que pot fer avui “fora de l’escola” 
un jove, llegint i escrivint a l’ordinador, amb el que podíem 
fer els immigrants digitals en la nostra infantesa o joventut, 
llegint i escrivint en paper, el contrast és brutal. I els joves 
aprofiten les possibilitats que tenen a l’abast, ben segur.

La denominació vernacle (pràctica vernacla, domini verna-
cle) fa referència al conjunt d’aquestes formes lletrades, 
que ocorren fora dels espais dominants (escola, bibliote-
ca, institut, casal, gimnàs, etc.), és a dir, els espais privats 
i ociosos, autogenerats, que no tenen prestigi –però tam-
poc normes ni tradicions–: a casa, al carrer o en qualsevol 
lloc. Aquí els joves llegeixen i escriuen per voluntat pròpia 
creant formes textuals noves (fanfics, històries realistes, 
poesia, fotologs, comentaris a vídeos, jocs en perfils so-
cials, etc.) i aprofitant els recursos lingüístics personals, a 
voltes manllevats d’altres dominis.

Sens dubte, sempre han existit diverses formes de pràcti-
ques vernacles juvenils: llenguatges secrets inventats per 
enviar-se missatges a classe, poemes per expressar les 
emocions personals, carpetes folrades amb fotos i divises 
i versos dels cantants favorits, etc. El que ha canviat ara és 
que la xarxa multiplica i difon aquestes pràctiques. Conserva 
les formes tradicionals (diari personal, receptes de pastissos, 

felicitacions) i en crea de noves (blocs, perfils a xarxes so-
cials, xats, fòrums, etc.). Avui pengem fotos al fotolog i hi 
fem comentaris, mostrem les nostres impressions a Face-
book; xafardegem els perfils dels amics i guardem totes les 
converses, compartim l’àlbum fotogràfic d’un viatge amb els 
col·legues. Molts d’aquests recursos de la xarxa disposen de 
mecanismes sofisticats d’autoaprenentatge i creen autènti-
ques comunitats de pràctica en què els internautes s’ajuden 
entre si cooperativament, de manera que els joves aprenen 
pel seu compte, sense necessitat de guia o professor.

Els treballs de caire etnogràfic que exploren aquestes 
pràctiques vernacles dels joves són cada cop més abun-
dants i documenten realitats ocultes però sofisticades. 
Sanz (2009) entrevista 13 alumnes d’ESO, analitza els 
seus “espais personals”, que són fotologs i webs creats 
pels mateixos nois, que disposen d’una comunitat real de 
lectors que comenten cada post o actualització. Cassany 
i Hernández (2011) documenten les pràctiques vernacles 
d’una estudiant d’institut que no pot aprovar el batxillerat 
(suspèn repetidament llengua catalana, castellana o his-
tòria i llatí), encara que sigui webmàster d’un fòrum d’una 
colla d’amigues, escrigui històries de fanfic de desenes 
de pàgines i sigui una autora d’èxit a la xarxa, en una co-
munitat de joves que llegeixen i aplaudeixen el que escriu. 

Aliagas (2011) segueix la trajectòria lectora d’una colla 
d’adolescents catalans durant tres anys, que se senten 
desinteressats per la lectura oficial, que no sempre tenen 
bones notes a l’institut, però que tenen pràctiques lecto-
res persistents sobre temes poc prestigiats o ocults (es-
port, jocs de simulació, psicologia, etc.). El treball descriu 
els processos personals i les pràctiques socials amb què 
els informants construeixen la seva identitat lectora, a vol-
tes amb desafecció envers la lectura dominant o oficial i, 
al contrari, amb interès per pràctiques vernacles, privades 
i ocioses, més quotidianes i interessants per als nois (llegir 
diaris esportius, llibres de simulació, etc.). El treball qües-
tiona i revisa conceptes preestablerts com “lector amb 
dificultats” o “lectura prestigiosa” i documenta etnogrà-
ficament la diversitat de pràctiques de lectura i escriptura 
que despleguen els joves avui dia.
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En resum, aquests estudis ofereixen una realitat diversa, 
rica i suggerent. El fet que aquestes pràctiques lletrades 
no siguin socialment prestigioses, que no usin (a voltes) la 
varietat lingüística estàndard o normativa o que no respec-
tin la tradició establerta de gèneres literaris no significa 
que no siguin lingüísticament i cognitivament valuoses, 
que els seus autors i lectors no hi trobin satisfacció en 
usar-les o que no generin aprenentatges rellevants.

3. I la documentació i les 
biblioteques? 

Sens dubte, la substitució del paper pels bits electrònics 
(i els ordinadors, la xarxa, els e-books, etc.) té conseqüèn-
cies dramàtiques en els processos de producció, distribu-
ció, comercialització, recepció i consum dels artefactes 
escrits –i també per a la biblioteca, la biblioteconomia i els 
bibliotecaris. Davant d’aquest panorama, quin sentit té la 
biblioteca (de barri o poble, de centre cívic, d’escola, d’uni-
versitat, etc.)? ¿Continua sent un espai útil per atendre 
els joves? Quina educació en informació hauria de tenir la 

ciutadania? Què hem de canviar perquè la formació en do-
cumentació i els serveis actuals de biblioteca puguin aju-
dar els joves a incrementar les seves pràctiques lectores i 
escriptores, amb tot el que suposa de millora dels proces-
sos de culturació, d’educació i d’inserció en la societat? 
Preguntes com aquestes, complexes però prou significa-
tives, se’ns plantegen de manera natural davant d’aquest 
panorama, encara que no sigui fàcil trobar-hi respostes. En 
aquest darrer apartat exposaré algunes reflexions, des de 
la meva posició de professional d’un altre sector –com he 
dit en la presentació inicial. Les meves reflexions seguei-
xen el fil de les iniciades en d’altres llocs (com Cassany, 
2010 i en premsa).

Com sabem, el mot biblioteca té origen grec i significa li-
teralment ‘caixa o armari de llibres’, de manera que podem 
concloure que és el “lloc” on es guarden els llibres o bé 
on es posen els llibres al servei dels lectors de la comuni-
tat. Els propòsits de “guardar” documents (valuosos, an-
tics, únics, especials, bonics, representatius d’una cultura, 
patrimonials, etc.) i de “posar-los al servei del lector” (per 
educar la població, satisfer les necessitats informatives, 
difondre els referents de la nostra cultura, etc.) estableix 
els dos pols de reflexió de què tractaré.
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3.1. La biblioteca com a lloc

Cada dia menys persones trepitjaran una biblioteca a la 
cerca d’un document a mesura que: a) els nous escrits es 
produeixin i distribueixin en versió digital; b) es digitalitzin 
fons antics més importants i es pengin a la xarxa; c) es fa-
cilitin sistemes i procediments senzills per accedir en línia 
a tots aquests documents. Per què ens hauríem de moure 
de casa o del despatx i anar a la biblioteca si podem acce-
dir a l’instant al document perseguit, des del mòbil o de 
qualsevol ordinador? Sens dubte, continuarà existint una 
biblioteca per “guardar-hi” els llibres valuosos (incunables, 
primeres edicions, llibres no digitalitzats, documents his-
tòrics, etc.). Les persones que vulguin consultar-los, ani-
ran a la biblioteca a buscar-los igual que anem a veure Las 
Meninas de Velázquez al Prado i no ens acontentem amb 
les fotos que hi ha a Internet. Però és clar que això només 
afecta les grans biblioteques o arxius (nacionals, públics, 
històrics, universitaris, de col·legis professionals, etc.) que 
posseeixen fons amb valor cultural. No sembla que pu-
guem aplicar-ho a les biblioteques petites i funcionals de 
barri, escola, institut, que tenen fons populars, dinàmics i 
fungibles. Ara bé, també és cert que:

•	 El procés d’emigració a les formes de lectura digital 
només ha començat i encara no s’han digitalitzat els lli-
bres que llegeixen els escolars (potser amb l’excepció 
controvertida del llibre de text). I encara té molt poca 
incidència l’e-book, el tablet o el lector electrònic.

•	 Els hàbits culturals encara no han assolit un ús avançat de 
la navegació i l’aprofitament de la xarxa per llegir diaris, 
novel·les, assajos, consultar tota mena d’informació. Per 
exemple, no sembla que estiguem encara preparats per 
poder experimentar a la xarxa una sensació semblant a 
la que sentim quan trepitgem una biblioteca o una llibre-
ria, ens perdem per una sala i tafanegem els fons d’un 
prestatge –la qual cosa genera motivació per descobrir 
llibres, per fullejar-los i per endur-se’n un a casa. És clar 
que podem navegar per Internet, pel lloc web comercial 
d’una editorial o pel catàleg d’una biblioteca, però és una 
experiència absolutament diferent. Malgrat que tècnica-
ment sigui possible organitzar un espai digital per fer un 

passeig semblant en línia, mentalment i emocional els 
lectors estem encara molt lluny de voler-ho fer i de gau-
dir-hi. Convé recordar que és molt més difícil canviar els 
costums, les actituds i els valors socials que no pas els 
objectes, els artefactes o les màquines que fem servir 
–que poden ser costoses o complexes, però que s’aca-
ben adquirint i instal·lant als llocs necessaris.

D’altra banda, la biblioteca acompleix altres funcions en 
molts contextos, més enllà de “posar els llibres a l’abast 
dels usuaris”. És un espai individual per a moltes persones 
(alumnes, jubilats, treballadors) que a casa seva o al seu 
entorn escolar o professional no tenen un lloc de recolli-
ment adequat per poder-hi fer les seves activitats lletra-
des, que potser no requereixen l’accés a cap servei de la 
biblioteca. Fins i tot quan tots els fons estiguin digitalitzats 
i tots els alumnes disposin de portàtil o mòbil connectat, 
serà necessari un espai apropiat per accedir a la xarxa amb 
comoditat, amb Wi-Fi de velocitat i capacitat suficients, 
endolls per carregar les màquines, ordinadors fixos amb 
pantalles més grans. 

Sembla tremendament utòpic, per desgràcia, imaginar 
un món on totes les llars disposin de portàtils potents, 
connexió Wi-Fi, taules àmplies i cadires confortables per 
treballar de manera individual, a més de tot el maquinari 
informàtic complementari (impressores, escàners, pan-
talles grans) i el programari actualitzat. La biblioteca ha 
actuat durant molts anys com a instrument per superar 
aquestes limitacions entre les classes més humils i crec 
que està cridada a continuar sent-ho, en la mesura que els 
requeriments per accedir a la informació tinguin un cost 
elevat. La biblioteca pot actuar com a element de cohesió 
social, contra l’esvoranc que provoca l’accés divers a la 
informació, en l’era digital.

En resum, la biblioteca ha de redefinir les seves funci-
ons com a espai físic, per acomodar-se a les noves ne-
cessitats. Continuarà tenint prestatges, taules de lectura, 
cartells informatius i llibres, però haurà d’equipar-se amb 
recursos tècnics per accedir amb comoditat a la xarxa, 
amb més Wi-Fi, connexions elèctriques, espais adaptats 
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als ordinadors i equipaments informàtics superiors (escà-
ner, lectors de més qualitat, etc.). I els bibliotecaris hauran 
d’estar preparats per gestionar tot això, és clar.

3.2. La biblioteconomia o la documentació com a 
activitat educadora

Si posem l’èmfasi en el segon propòsit que ens ha revelat 
l’etimologia del mot biblioteca, que és el de «servir els 
llibres als lectors». Ara no parlem tant d’un lloc com d’una 
activitat o tasca. En aquest punt és on la biblioteca expe-
rimenta un canvi encara més transcendent, per bé que 
menys visible. Vegem-ho en aquests punts:

1. La xarxa i els ordinadors han facilitat que avui accedim 
a més informació des de qualsevol lloc i en qualsevol 
moment, com mai no havíem tingut al nostre abast. 
Però continuem tenint problemes per localitzar, elegir, 
entendre i donar sentit a les dades que ens interessen. 
Aquesta revolució digital que estem vivint ens mostra 
cada dia d’una manera ben clara que “accedir a la infor-
mació” no és el mateix que “donar-hi significació” per a 
la nostra vida –igual que tenir un llibre i fins i tot llegir-lo 
no és el mateix que entendre’l o saber-lo vincular amb 
el nostre entorn. En aquest sentit, la biblioteca s’ha 
preocupat fins ara de posar els documents al servei 
dels lectors, de facilitar-los-els i, ara que això està acon-
seguit, caldrà que es concentri en la segona qüestió, 
que és encara més complexa, diversa i sensible, que 
és la de formar els lectors, usuaris de la biblioteca. 

En aquest sentit, les recerques sobre lectura i compren-
sió a la xarxa (vegeu el detall a Cassany, 2006 i 2011) 
mostren que comprendre i construir coneixement a In-
ternet a partir dels escrits és encara més difícil que amb 
paper. A la xarxa la lectura és més deslocalitzada d’una 
situació espaciotemporal o més independent del con-
text físic de lectura; és sovint més plurilingüe i intercultu-
ral, de manera que costa molt més trobar significació o 
rellevància als mots (desambiguar la polisèmia, assignar 
referents propers als conceptes, situar les reflexions en 

un entorn conegut, etc.). La xarxa ens permet accedir 
amb més facilitat als textos d’arreu i de moltes èpoques 
diverses, però incrementa la complexitat de la tasca de 
construir-hi sentit per a les nostres vides, ara i aquí. 

2. Els sistemes d’elaboració, transmissió i consum de 
la informació, els mateixos artefactes escrits que la 
vehiculen, els mètodes d’organització i distribució 
d’aquests artefactes, les tècniques per identificar-los, 
recuperar-los o arxivar-los, evolucionen a un ritme im-
parable i frenètic. A mesura que evoluciona la xarxa –i 
tots els recursos que incorpora– es fa més gran la dis-
tància entre la quantitat d’informació disponible i les 
necessitats de cada persona, entre les pràctiques més 
actuals d’informació dels professionals i la formació i 
l’experiència dels ciutadans. Per això, cal la mediació 
de tècnics (periodistes, documentalistes, bibliotecaris) 
perquè construeixin ponts entre els dos elements, que 
actuïn de “mediadors” i “educadors” de la ciutadania, 
en els aspectes de la informació i la documentació que 
els siguin rellevants. En termes concrets vol dir que 
perden interès les tasques de catalogació, ordenació 
i disposició dels documents, i en guanyen les d’aten-
ció als usuaris, formació, anàlisi de necessitats, cerca 
i classificació de dades de la xarxa per a col·lectius 
concrets, etc. El document deixa de ser el centre de 
la biblioteca i ho passa a ser el lector, el ciutadà o “el 
client” –segons com es vulgui veure.

3. Molta de la recerca i la pràctica en documentació es fo-
namenta en un model tancat i centrat en una consulta 
bibliotecària, la qual s’entén com el “cicle de la cerca 
que fa un usuari a la biblioteca”. Molts especialistes en-
tenen aquest “cicle” amb models de diagrama de flux 
del tipus: 

1/ Presa de consciència de la necessitat informativa. 
2/ Elecció de mots clau o de les etiquetes per buscar-lo 

als catàlegs de la biblioteca. 
3/ Cerca (operadors booleans, paràmetres, etc.). 
4/ Anàlisi dels resultats obtinguts. 
5/ Interpretació del resultat elegit i inserció en la necessi-

tat original. 
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6/ Avaluació de si el resultat elegit satisfà o no la necessi-
tat inicial (i, si no és el cas, es torna a començar). 

4. Sens dubte, és un model heretat de l’època del pa-
per, en què l’accés als documents era patrimoni de la 
biblioteca. Avui la realitat és ben diferent, atès que la 
xarxa “entra” a les terminals telefòniques i informàti-
ques de qualsevol ciutadà, que usa informació en tota 
mena d’activitats professionals, acadèmiques o verna-
cles, com hem vist. Per això, és clar que aquest cicle 
encotillat no representa de cap manera les necessi-
tats i les pràctiques de consulta actual d’informació. 
Cal reformular aquest model, diversificar-lo i adaptar-lo 
als nous contextos. Calen estudis que descriguin amb 
detall les pràctiques lectores, escriptores i de consum 
d’informació de la ciutadania, més enllà d’un model te-
òric més o menys plausible.

5. Una altra paraula important en aquests moments és glo-
balització. La xarxa obre les biblioteques de tot el món i 
les vincula entre si, amb llenguatges, xarxes i catàlegs 
compartits, al marge que fem la consulta des d’un lloc 
o un altre. Amb una mica d’habilitat i de coneixement 
de llengües estrangeres, podem accedir a tota mena de 
documents internacionals. Un dels efectes que produ-
eix aquest fet és la pèrdua d’interès en determinats do-
cuments i pràctiques lectores de textos globals. ¿Val la 
pena que totes les biblioteques catalanes tinguin exem-
plars del Quixot o del Tirant lo Blanc, si es poden llegir 
aquestes obres en línia? ¿Té sentit disposar d’exemplars 
de la Gran enciclopèdia catalana, si es pot consultar en lí-
nia? Al contrari, els documents i les pràctiques que adqui-
reixen més valor són les més locals, particulars i irrepeti-
bles de cada lloc, el que no està en cap altra biblioteca i 
que és idiosincràtic d’un poble, barri, comunitat o cultura. 

6. En aquest sentit, la biblioteca pot guanyar un plus de 
qualitat i d’interès si aporta documents més “localitzats” 
o ecològicament arrelats als seus contextos geogràfics, 
històrics i culturals, amb accions de “personalització” o 
adequació dels fons a col·lectius rellevants a la comuni-
tat. Uso aquí el terme “localització” amb el sentit que té 

en la traducció especialitzada de productes informàtics 
(màquines o programes) i que designa la tasca de traduir 
de l’anglès internacional o d’un altre idioma franc a una 
llengua particular i a adaptar-ne els aspectes culturals 
del document original, a contextualitzar-los sociocultural-
ment en l’entorn dels usuaris. De manera pràctica això 
es tradueix en iniciatives com les d’obrir catàlegs amb 
obres d’autors locals, engegar projectes de digitalitza-
ció d’històries de vida dels habitants d’un poble o barri 
(vídeos, narracions orals), d’obertura de galeries de foto-
grafia històrica de carrers, oficis, tasques, activitats, etc. 
d’una població o comarca. També en serien exemples la 
possibilitat de disposar de documents que “adaptessin” 
o “llegissin” el Quixot i el Tirant lo Blanc des dels ulls 
d’un lector local d’una biblioteca concreta, o que “medi-
essin” entre aquestes obres i el perfil sociocultural i les 
necessitats i els interessos dels usuaris de la biblioteca.

7. Una altra característica que tindrà aquesta biblioteca de 
l’època digital és que haurà de ser més dinàmica i inte-
ractiva, més sensible i oberta a les propostes que puguin 
fer els usuaris. Això vol dir que caldrà conèixer els lectors 
de manera més propera, coneixe’n els interessos, adap-
tar els fons a aquests punts de vista i fer propostes que 
s’hi adaptin i que aprofitin els recursos disponibles en 
cada moment. Els programes de les biblioteques hauran 
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de ser més versàtils, flexibles i breus en el temps, a fi de 
poder-los avaluar i reformular constantment.

En definitiva, m’imagino biblioteques més centrades en 
l’educació lectora i en l’educació en informació, que fo-
menten la lectura plural, que posen èmfasi en la com-
prensió crítica (ideologia, fiabilitat del text, situació espa-
ciotemporal), que caminen d’acord amb les concepcions 
més modernes i integradores de la pràctica lletrada, de 
tipus sociocultural (en la línia de webs com Llegir.net o 
Web Credibility Project). Aquest tipus de biblioteques 
exigirà un bibliotecari més centrat en l’usuari (i menys en 
el document), més centrat en l’educació de la ciutadania 
(que no en la catalogació o ordenació d’ítems), més bolcat 
en la xarxa (que atenent rere un taulell), més orientat cap 
al foment de la comprensió reflexiva i crítica (que no cap 
a la facilitació del simple accés). Esperem que sigui així.
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