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ENTREVISTA A IMMA PUJOL FARRÉS
CV
Diplomada en Biblioteconomia i Documentació, llicenciada en Documentació i
postgraduada en Mediació Cultural per al Foment de la Lectura. Bibliotecària infantil i
juvenil de la Biblioteca Pública de Tarragona des de l’any 1993. Compagina la seva feina
amb la publicació de contes infantils, la narració i la docència a mestres i bibliotecaris.
Membre del grup de biblioteques infantils Bib Botó del Col·legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya. Forma part del col·lectiu Entretes amb el projecte «Contes a
domicili».

1. Com penses que les biblioteques ajuden a descobrir la lectura?
Les biblioteques hi ajuden de moltes maneres, però principalment oferint un servei públic,
un espai acollidor, un fons atractiu i actual, un bibliotecari apassionat per la seva feina i
unes activitats en què la lectura és una font d’inspiració.
Les biblioteques són espais de solitud, però també de socialització. Són espais de trobada
que teixeixen i creen vincles afectius i vivencials al voltant de la lectura que perduren en la
memòria d’infants i famílies. Cerquem crear aquests moments especials i màgics que
acostin els usuaris a la lectura, sigui amb un club de lectura, un taller de ciència, un
laboratori, una exposició, una hora del conte…
2. Esperonen les reaccions dels usuaris a millorar, innovar i continuar la tasca de
prescripció lectora?
Són la clau. La prescripció, sigui directa (la que fas de manera personalitzada a un usuari
que et demana una recomanació) o indirecta (la que es fa mitjançant guies de lectura,
exposicions, recomanacions, activitats, clubs de lectura…), no tindria sentit sense rebre la
resposta de l’usuari.
3. Quines edats són les més lectores i quins són els perfils d’usuaris més fidels?
A la nostra secció, la franja d’edat més lectora sol ser la de 5 a 8 anys, i coincideix amb el
perfil d’usuari més fidel. Famílies implicades en la lectura acompanyen els seus fills a la
biblioteca, participen en moltes de les activitats i fan ús dels serveis que ofereix.
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4. Es fan competència les llibreries i les biblioteques, o penses que es complementen?
No. Ambdues són agents que actuen com a prescriptors de lectures. Juntament amb
mestres, editors, autors… Les nostres fites comunes són crear lectors, que es llegeixi més i
millor, i contribuir a fer que la formació literària dels infants i de les seves famílies sigui cada
vegada de més qualitat.
5. Un bibliotecari o un llibreter ha de ser necessàriament un lector apassionat?
És imprescindible. És molt difícil, diria que impossible, transmetre la passió per llegir si no
ets lector. Difícilment podràs encomanar les ganes de llegir si tu no en parles amb passió i
creus en la importància de la teva feina.

6. Com fomentes la passió per llegir? Quin seria el teu missatge per als públics lectors i
per als que no ho són?
Com a bibliotecària, intento posar a l’abast dels lectors —infants, joves i famílies— les
millors lectures i les de més qualitat. Cerco ser el pont entre les lectures de qualitat i els
lectors. Escolto, recomano, ensenyo, conto i m’adapto a les necessitats que té cada usuari.
Sempre hi ha una lectura que ens està esperant.
Als públics lectors els dic que ens ajudin a difondre la biblioteca i els seus serveis entre els
no lectors i així anar fent xarxa. Als públics no lectors, en un primer moment els diria que no
em crec que no siguin lectors: avui en dia es llegeix més que mai. Després, els diria que
llegir és i ha de ser un plaer, i que l’han d’experimentar. És un plaer que els està esperant. I,
per si encara no n’hi hagués prou, els diria que llegir els farà més lliures.

Imma Pujol Farrés, bibliotecària
27 d’octubre de 2018
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