
1 
 

Entrevista publicada a la revista Item, 59(2015):97-100 dentro del Dossier “52 mirades més 
enllà de l’Any de les Biblioteques” 
 

Miquel Àngel Plaza-Navas  
Coordinador Catalunya i Balears 

Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación (URICI) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

mailto:maplaza@dicat.csic.es 
 
A) Quins han estat els canvis més importants que ha experimentat l'àmbit de les 
biblioteques especialitzades en recerca científica, i l'àmbit de la informació i la documentació 
en general, en els darrers 20 anys? 
 
M’he passat tota la meva vida professional dins de l’àmbit de les biblioteques de centres de 
recerca, concretament dins de la Xarxa de Biblioteques i Arxius del CSIC, i el cert és que fent 
una ullada a aquests darrers 25 anys haig de reconèixer que els canvis han estat espectaculars, 
i en general, força positius. Vaig començar a treballar en una biblioteca d’aquest àmbit l’any 
1989, abans d’acabar la carrera de Biblioteconomia i Documentació, i el primer que em ve al 
cap al recordar-ho és la gran distància que vaig trobar entre la teoria universitària i la pràctica 
real a la biblioteca. A la universitat ens parlaven del funcionament de les grans xarxes 
bibliotecàries, de l’existència del grans catàlegs i bases de dades automatitzades, de la 
necessària utilitat de la teledocumentació... mentre que a la nostra biblioteca havíem de fer les 
fitxes catalogràfiques a mà, consultar els nostres catàlegs de la biblioteca en interminables 
calaixeres manuals, no disposàvem de cap ordinador i molt menys d’accés a bases de dades, 
cosa que ens sonava a ciència-ficció. Com a eines tecnològiques de treball disposàvem d’un 
parell de màquines d’escriure manuals i d’una màquina d’escriure elèctrica amb capacitat per 
emmagatzemar dues o tres línies de text a la seva memòria. Quina sensació de modernitat 
quan podíem utilitzar-la!!!  
De tot això no fa pas tant de temps. M’estic referint a l’any 1989!!! 
Si ho comparem amb el que s’ha aconseguit actualment no hi ha dubte que hem millorat 
radicalment des del punt de vista tecnològic. Els anys 90 van significar un punt d’inflexió 
significatiu en molts aspectes sense els quals avui dia les nostres biblioteques no es podrien 
entendre. Jo recordo perfectament l’arribada dels primers terminals, i posteriorment 
ordinadors, amb els que es van començar a automatitzar els nostres catàlegs; l’arribada del 
fax, del correu electrònic, de les bases de dades en CD-Rom, les connexions via telnet i d’altres 
eines com les primeres llistes de distribució electròniques o l’accés remot a d’altres catàlegs 
(algú recorda encara el que ens permetien fer eines com Gopher?).  
També va representar l’inici en l’homogeneïtzació en els procediments, les normatives, els 
serveis, la formació del personal, etc. Abans, la realitat havia estat que cadascuna de les 
biblioteques dels centres de recerca del CSIC havien funcionat de manera aïllada i dispar. No 
obstant, vull destacar la gran labor que aquells professionals anteriors a aquesta època van 
realitzar amb els mitjans de que disposaven, i l’esforç que van haver d’assumir per no deixar 
que les nostres biblioteques es quedessin sense pujar al tren que altres biblioteques, com les 
universitàries, també havien començat a agafar. El que vull destacar és que els anys 90 van 
significar l’inici de la modernització en molts aspectes dins de les nostres biblioteques. Un 
canvi al que la major part d’aquells professionals van saber adaptar-se i continuar oferint la 
seva valuosa experiència. Considero que dins del CSIC una de les millores més importants que 
es va aconseguir en aquesta època va ser la de dotar d’un esperit d’unitat a les biblioteques del 
seus centres de recerca i que ha convertit a la Xarxa de Biblioteques i Arxius del CSIC com una 
de les més reconegudes a nivell estatal, tant pels seus fons com pels seus serveis. 
La plena arribada d’internet a les nostres biblioteques es va aconseguir ja al s.XXI, amb el que 
es van obrir tot un ventall de recursos d’informació i de serveis que no ens podiem ni imaginar 
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pocs anys abans. Accés instantani a innombrables bases de dades, catàlegs, pàgines web, etc.; 
utilització de les xarxes socials, tant per donar-nos a conèixer com per oferir els nostres 
serveis; i més recentment, biblioteques que volen ajudar en el retorn a la societat de la 
inversió econòmica que les administracions públiques fan en informació, com per exemple, 
col.laborant en la realització de repositoris institucionals i en les iniciatives d’accés obert. En 
els darrers anys, també s’ha vist un canvi important relacionat amb el llegat històric dels 
nostres investigadors, centres i instituts de recerca i, per això, s’està apostant clarament en 
posar de relleu els nostres arxius. 
Per finalitzar aquest punt, jo destacaria el fet que un dels canvis, o desafiaments, més 
importants amb el que ens estem enfrontant en els darrers anys és el de l’arribada de l’era 
Googleliana. La informació es troba ja tan a l’abast dels usuaris, fins i tot dels usuaris tan 
especialitzats com els nostres, que ens hem de saber reinventar com a biblioteques dels 
nostres centres de recerca. És el que jo anomenaria “visibilitat invisible” de les nostres 
biblioteques. Sembla una incongruència però, la realitat és que ja portem força temps parlant 
dels bibliotecaris incrustats i, per tant, crec que estem en un altre moment crucial per a la 
nostra professió. Ara, en lloc d’intentar que vinguin a les nostres biblioteques hem 
d’aconseguir que siguin les nostres biblioteques, els nostres recursos i els nostres serveis els 
que arribin directament als nostres usuaris, als seus despatxos i laboratoris ja sigui en els seus 
centres de recerca o allà on estiguin realitzant la seva feina investigadora. Ja no serveix posar 
un indicatiu “Biblioteca” o “Arxiu” o “Centre de Documentació” a l’entrada dels nostre edificis 
o al passadís... els usuaris tenen Google i pensen que ja en tenen prou. El nostre rétol ha 
d’arribar molt més enllà. M’agradaria pensar que ho estem aconseguint. 
 
B) Quins són els principals reptes de futur? 
La crisi econòmica en la que ens hem vist implicats en els darrers anys no ha estat massa 
beneficiosa per a les biblioteques dels nostres centres de recerca. Retallades en els 
pressupostos per adquirir recursos, fins i tot, per mantenir els que ja teníem, i retallades en el 
personal, obligant en alguns casos a la desaparició de biblioteques o serveis... no ha estat ni 
continua sent el millor panorama. Un dels reptes seria tornar a disposar dels elements humans 
i econòmics necessaris per continuar proporcionant serveis i recursos al més alt nivell tal i com 
es mereix la feina de recerca que realitzen els nostres investigadors. L’adquisició de recursos, 
maquinària i programes per estar al dia, la formació dels nostres professionals, etc. ho 
requereix. 
Som conscients del nostre paper com a bibliotecaris incrustats i que les biblioteques han 
d’estar cada cop més implicades en el funcionament dels nostres centres, però si no 
recuperem el suport humà i econòmic necessari serà molt difícil. Hem de continuar lluitant per 
a que els nostres investigadors ens segueixin veient com els seus aliats. Més encara, hem de 
continuar fent el possible per a que les autoritats de les nostres institucions vegin aquesta 
necessitat. Si no ens sabem “vendre” de la manera adequada i deixar clar que nosaltres els 
aportem un valor afegit a les seves recerques ho tindrem complicat. 
L’ideal seria aconseguir incrustar-nos en els seus equips de recerca com un element més en la 
consecució dels seus objectius. És cert que ens estem convertint en biblioteques invisibles per 
als nostres usuaris, però això no vol dir que no ens haguem de fer visibles i fer notar tots els 
mitjans que posem a la seva disposició. No només ajudar-los a buscar llibres, articles, 
ponències, tesis, etc., si no veure quines altres necessitats tenen i posar-les a la seva 
disposició. Quins projectes locals, autonòmics, nacionals, europeus, internacionals existeixen 
en el seu àmbit de recerca, quina paperassa s’ha de fer, com poden publicar en accés obert, 
com poden complir les seves obligacions amb els requisits de les agències finançadores, com 
podem col.laborar nosaltres amb els CRIS de les nostres institucions, etc. Hem de ser 
imaginatius i al costat d’oferir serveis tradicionals, obrir-nos a d’altres que siguin necessaris. 
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C) Si tinguessis carta blanca per canviar tres aspectes rellevants de les polítiques públiques 
en matèria d'informació i documentació, què faries? 
1) Analitzar les necessitats reals en matèria d’informació i documentació sense criteris 
partidistes i posar les infraestructures i els recursos econòmics i humans necessaris per tal de 
continuar millorant el que s’ha aconseguit en aquests darrers 25 anys. Si s’ha de reestructurar, 
que es faci; si s’han de concentrar espais i recursos, que es faci; si s’han de crear nous espais i 
recursos, que es faci.  
A nivell del CSIC: Sóc plenament conscient del camí que ha recorregut la Xarxa de Biblioteques 
i Arxius del CSIC. Els canvis espectaculars que s’han aplicat han permès posicionar-la com una 
de les més importants dins el món bibliotecari. No obstant, no ens podem aturar i s’han de 
continuar aplicant canvis. La nostra xarxa encara es fonamenta molt en el pes dels centres e 
instituts que conformen el CSIC... pot ser, seria el moment de re-pensar aquesta estructura i 
fer-la una mica més àgil i autònoma.  
A nivell estatal: Desconec si en altres àmbits de les biblioteques de centres de recerca s’hauria 
d’actuar igual, però em dona la impressió que sí. Es podria pensar en un camí vers una xarxa 
única a nivell estatal de biblioteques de centres de recerca? 
 
2) Continuar apostant per una política comuna en l’adquisició/subscripció de serveis i recursos 
d’informació a nivell estatal. L’experiència en aquest sentit amb recursos com WoS i Scopus, 
amb tots els problemes que hi hagin hagut i que segurament desconec, em sembla positiva per 
tal que es pugui estendre a molts d’altres. La pressió dels grans grups editorials i 
productors/distribuïdors d’informació s’hauria de veure anivellada amb una política comuna 
des de totes les administracions implicades. 
 
3) Recolzar les biblioteques des dels primers nivells de l’ensenyament. Com volem que els 
futurs investigadors vegin la importància de la feina que es fa a les nostres biblioteques de 
recerca, universitàries, etc. si ells no ho veuen a les biblioteques escolars i dels instituts? Seria 
necessària una política planificada per millorar aquesta situació. 
 
D) Quin perfil hauria de tenir el professional de l'àmbit en el futur? 
Recordo la bona voluntat dels meus professors a l’Escola de Biblioteconomia i Documentació i 
els agraeixo la formació rebuda, però també recordo com en 3 anys de carrera només ens van 
deixar fer una consulta en línia a una base de dades i les altres bases de dades les vam veure a 
través de les descripcions que hi havia als llibres, o com l’assignatura de MARC era optativa i es 
podia sortir de la carrera sense haver fet ni una descripció o catalogació en aquest sistema (no 
parlem de documents no llibre o d’autoritats), o com hi havia assignatures terminològiques 
que es continuaven fent amb fitxes de paper, o com d’altres assignatures que encara a dia 
d’avui m’estic preguntant quina relació tenien amb la biblioteconomia... No obstant això, 
repeteixo, agraeixo el fonament que vaig adquirir i que em va permetre adaptar-me 
ràpidament al món laboral. Suposo que tot això ja s’ha superat i que els nostres futurs 
professionals surten ben preparats. 
No hi ha gens dubte que el pes de la tecnologia cada vegada és més important en el nostre 
àmbit laboral. Avui dia no s’entén una biblioteca sense ordinadors, servidors, accessos cada 
cop més ràpids a internet, prestació de serveis a través de “núvol” virtual, repositoris, 
digitalitzacions, metadades, nous sistemes de descripció i catalogació... En aquest sentit està 
clar que el professional actual ja hauria de tenir aquest perfil. Les facultats, com sempre, 
haurien de donar un bon fonament en aquest sentit. Per tant, el perfil d’un professional del 
futur cada cop s’haurà de decantar més en l’aspecte tecnològic. 
Però m’agradaria finalitzar reivindicant un aspecte del que sempre m’ha semblant que el món 
bibliotecari (arxiver, documentalista, etc.) s’ha sentit orgullós: la vessant humana de la nostra 
feina. Sempre hem estat bibliotecaris incrustats, encara que fins fa pocs anys no hem 
començat sentir a parlar d’aquest concepte. Sempre ho hem sigut, perquè el nostre interès ha 
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estat sempre ajudar a l’usuari, comprendre les seves necessitats d’informació, fer el possible 
per proporcionar-li el que necessitava i, en la mesura del possible, formar-lo per a que ho 
pogués fer de manera independent. Crec que el perfil del bibliotecari del futur no estarà 
complert si no continua havent espai per a aquesta vessant humana i altruista que ens ha 
caracteritzat al llarg dels segles. Al menys, així m’ho van transmetre alguns professors de la 
facultat en el seu dia i jo lluito cada dia per fer el mateix... 
 


