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Editorial

Tenim una sala de lectura no direm nova –seria nova si n’haguéssim renovat una–; la tenim de bell nou: anem 
d’estrena. Una sala de lectura no és una biblioteca, malgrat emmagatzemar, conservar i posar a la disposició 
dels lectors els llibres, no té ni tot l’aparell logístic de la biblioteca ni normalment el fons que sol tenir aquesta. 
Diem això perquè no pensem que la nostra sala ens suplirà totes les necessitats de lectura o de recerca, 
però sí que ens posarà en contacte amb aquestes necessitats i ens facilitarà que hi trobem tant literatura 
d’entreteniment com literatura per a l’estudi o la recerca que necessitem. 

Però encara no hem dit res del nostre espai. La nostra sala, ben mirat, és en un lloc simbòlic: a la primera 
planta dels antics pisos dels mestres, al costat de l’escola. És molt agradable que un espai com aquest s’hagi 
recuperat amb una funció social: són 140 m2 ben arranjats, amb bon gust i molta dignitat, que donaran moltes 
satisfaccions a tothom. L’espai ha estat ben dividit i amb tota la comoditat necessària per a seure-hi amb 
tranquil·litat per treballar, hi ha un bon espai de lectura, un 75 m2, i la resta està dividit en altres espais (per a 
prestatgeries, per a ordinadors, infantil i serveis). Déu n’hi do! I cal dir que el material que ha de sostenir la sala 
(prestatgeries, taules, cadires...) és de qualitat i bonic, cosa important: una sala per a llegir ha de ser un lloc 
que convidi a seure i quedar-s’hi, cal sentir-s’hi bé, i creiem que serà així. 

Com hem dit, una sala de lectura no és una biblioteca en el ple sentit de la paraula, però és el primer pas 
per a fer present la lectura, d’una manera pública, a Verges. La sala s’omplirà de llibres, probablement facilitarà 
també que els llibres de les biblioteques gironines ens hi arribin quan els demanem; ara bé, només tindrà sentit 
quan la fem nostra com a espai PER A LA LECTURA. Què volem dir amb això? No ens podem limitar a veure 
la sala com un annex de l’Escola, per a la qual desenvoluparà també les seves funcions. Una sala de lectura 
és un espai per a la societat, per a enriquir-la en el subtil i meravellós art de llegir, en el sublim desig d’informar-
se; si no aconseguim omplir-la de dinamisme lector, de presentacions de llibres, de clubs de lectures, de gent 
llegint llibres i diaris, si no fem que en algun moment el servei estigui col·lapsat per gent desitjosa de llegir i 
aprendre, no serà cap sala de lectura; serà un mer magatzem amb llibres morts a les prestatgeries o bé una 
aula més de l’escola, i cal que l’esforç per a tenir l’espai sigui correspost amb un desig de llegir, d’aixecar-se 
de davant del televisor i anar a buscar un llibre. A l’hivern la sala convidarà a quedar-s’hi, a l’estiu pot convidar 
a anar a buscar un llibre, agafar-lo en préstec i anar fins al parc del Riu o fins al pati de casa per llegir a l’ombra 
i, un cop acabat el llibre, retornar-lo i agafar-ne un altre. 

Una sala de lectura és el lloc on reposen els somnis –que no sempre són fantasies–, que poden ser desigs 
de coneixements. Anem a buscar-los i compartim-los. 

Creiem que hem guanyat un bell i meravellós espai, que ens hem apropat una mica més al desig d’una 
societat millor, perquè la lectura fa millors la societat i les persones. Gaudim de la nostra petita Alexandria!
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