NOTA DE PREMSA:
La AEB constata un fort biaix lingüístic i polític en la compra de llibres
infantils de les biblioteques públiques de Catalunya.
L'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) ha realitzat una anàlisi de les compres per a
la secció infantil, de les biblioteques públiques, del Sistema Bibliotecari de Catalunya.
El Departament de Cultura, màxim responsable i amb les competències transferides del
Govern d'Espanya, assessora i col·labora en l'adquisició de fons de les biblioteques, però
de la seva realització s'encarreguen les Diputacions provincials. En total 417
equipaments repartits en les quatre províncies catalanes 1.
https://www.aebcatalunya.org/images/jdownloads/InformeBibliotecas_AEB_marzo_2021.
pdf

L'estudi de les adquisicions entre l'any 2017 i 2019 constata un fort biaix lingüístic
i politico en la política de compres per al públic infantil:
- Menys de 3 de cada 10 llibres comprats per a nens de fins a 12 anys, són en llengua
castellana.
- La incorporació de nous títols sobre la història o l'organització política d'Espanya és
residual. De cada 100 exemplars amb temàtica d'història o política, 96 es refereixen
exclusivament a Catalunya i 4 a Espanya.
L'evolució de les dades en els tres anys analitzats mostra que des del 2018 ha disminuït
encara més la compra de llibres en castellà. Si la mitjana en 2017 era d'un 34% sobre el
total, en els dos anys següents la mitjana de les quatre províncies catalans només
aconsegueix el 25%.
Mentre que les biblioteques de la Diputació de Barcelona s'acosten a dades
proporcionals, sobretot a partir de 2018, les de la resta de províncies evidencien una
discriminació del castellà, sent especialment negatives les xifres de Lleida en tot el
període analitzat, amb un 16% sobre el total en l'últim any.
L'anàlisi de la compra per temes s'ha focalitzat en aquells continguts relacionats amb les
festes autonòmiques i nacionals, l'organització política i la història. Partint del títol del
llibre s'ha realitzat una cerca d'aquells que continguin “paraules clau” referents a
Catalunya i Espanya, sempre entre els incorporats al fons de les biblioteques entre 2017
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i 2019. La mitjana anual de nous titulos amb temàtica relacionada exclusivament amb
Catalunya és de 36,8 per any, mentre que la relativa a Espanya és de 1,3. La desproporció
s'àmplia en el nombre d'exemplars adquirits per a cadascun dels seus titulos.
L'informe evidència com es releguen els continguts referits a Espanya i s'inclouen
llibres que ofereixen una visió de Catalunya coincident amb la del poder nacionalista.2
La AEB denúncia amb aquest informe que les adquisicions de les biblioteques
públiques no responen a la demanda d'una societat bilingüe, sí que responen en canvi
a l'objectiu de transmetre al públic infantil que l'única llengua de cultura és el català i
que a més és l'única llengua dels catalans, sempre per tant en sintonia amb el que ja
aprenen, escolten i perceben diàriament a l'escola.
Aquesta política de discriminació de l'espanyol, que facilita l'exclusió de les referències
a la resta d'Espanya, es completa amb una selecció de llibres enfocats hàbilment al
públic infantil. Llibres que, amb les píndoles d'informació necessàries, permeten
construir aquest relat de greuges d'Espanya a Catalunya que coincideix amb el que
descriu el programa 2000. És especialment preocupant la introducció sistemàtica en un
gran nombre de biblioteques de llibres destinats als successos de l'1 d'octubre de 2017,
quan aquests fets han merescut el retret dels tribunals.
La AEB reclama a la Generalitat de Catalunya assumir els principis i valors del sistema de
biblioteques espanyol i el Govern d'Espanya vetllar per la defensa de la pluralitat. Els
lectors menors de 12 anys han de poder accedir a continguts respectuosos amb els
programes educatius en el que fa referència a la Història d'Espanya, a la Constitució, a
l'Estatut d'Autonomia, a les tradicions i a la diversitat lingüística.
La AEB remetrà còpia d'aquest informe al Ministeri de Cultura, el Defensor del Poble i a
la Comissió de Cultura i Educació del Parlament Europeu.
Barcelona, 19 de març de 2021
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