
El Club se’n va d’excursió 
 

Per una vegada, i potser perquè serveixi de precedent, el Club de lectura ha 
viatjat en ple fins a un altre punt de trobada més enllà de les parets del nostre venerable 
institut. El passat dijous 23 de novembre, la sessió es va dur a terme a l’auditori de la 
Biblioteca Carles Fages de Climent; si en la primera sessió del curs ens havia visitat la 
directora d’aquesta institució comarcal, Nati Vilanova, acompanyada d’una de les 
bibliotecàries i dinamitzadora dels clubs de lectura, Magda Bosch, ara era el moment de 
tornar la visita i descobrir alguns dels secrets d’un dels motors culturals de la ciutat de 
Figueres. 

La sessió va començar amb quatre alumnes, Mireia Martínez, Brian Melenciano, 
Jülia Terrades i Gisela Lavado, llegint escollides frases que parlaven sobre les virtuts de 
la lectura i de la bona literatura; així vam poder escoltar reflexions d’Emily Dickinson, 
Stephen King, Michel Houellebecq, George R. Martin, Jorge Luis Borges o Víctor 
Hugo, que van esdevenir magnífics introductors a l’activitat que s’anava a dur a terme. 
Tot seguit, Nati Vilanova va prendre la paraula i va mostrar una parada de llibres que 
havia muntat per mostrar als alumnes algunes de les novetats del més, recordant que 
cada trenta dies arriben mes de setanta llibres nous a la biblioteca. A partir d’això va 
explicar la participació en diversos projectes de promoció de la lectura i quina es la 
variada i amplíssima oferta de serveis per als usuaris; no només llibres sinó més de 
dues-centes revistes, diaris, CD de música, DVD, audiollibres, ordinadors amb connexió 
a Internet, còmic, novel·la juvenil, accés a plataformes digitals i un llarg etcètera que va 
sorprendre a una part dels participants; només a una part, perquè molts dels assistents, 
des de ben petits ja eren usuaris de la biblioteca i ho segueixen sent. 

Nati Vilanova va recordar la història gairebé centenària de la Biblioteca de 
Figueres, fundada l’any 1922 i el fet que s’hi conserven prop de cent mil volums, dels 
quals més de cinc mil són anteriors al segle XX. Va destacar que cada mes es fan més 
de vuit mil préstecs i, molt especialment, el fet que la biblioteca es dipositària d’una part 
del fons d’escriptors locals de gran projecció com Carles Fages de Climent o Maria 
Àngels Anglada. Per mostrar als alumnes el que això suposa, la directora de la 
biblioteca els va mostrar un seguit de manuscrits d’ambdós autors corresponents a dues 
de les seves obres més recordades; respectivament, La balada del sabater d’Ordis i 
Quadern d’Aram. 

La professora Maria José Valeri, ja jubilada però sempre implicada en les 
activitats del Club –i en tantes altres...- va voler recordar als alumnes con l’institut 
Ramon Muntaner, a finals del segle XX, gràcies a les donacions particulars i públiques, 
disposava d’una biblioteca de més de mil volums, quelcom extraordinari a l’època si es 
té en compte que, per aquells anys, una gran ciutat com Bilbao no disposava d’aquesta 
xifra de llibres a la seva biblioteca municipal. 

A continuació els alumnes van comentar algunes de les obres que s’havien 
intercanviat en la sessió anterior i es van comentar diverses experiències vinculades amb 
la lectura; en aquest sentit es va anunciar la imminent estrena cinematogràfica de 
l’adaptació de la novel·la Un sac de billes, de Joseph Joffo, un llibre que els professors 



van voler recomanar als alumnes com una proposta complementària a les lectures del 
Club i del curs. 

La sessió es va cloure amb el repartiment de la propera lectura, Herba negra, de 
Salvador Macip i Ricard Ruiz Garzón, i l’anunci de la visita al centre de Macip, que ja 
va venir al club en anteriors ocasions, un fet més que rellevant donada la importància 
d’aquest científic i escriptor de projecció internacional; el berenar i una visita lliure per 
les instal·lacions  van marcar el final d’una sessió ben engrescadora que va ser possible 
gràcies a la Biblioteca Carles Fages de Climent i al seu magnífic personal. Moltes 
gràcies! 


