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La im atge de  les biblioteques en el cinem a

Les biblioteq ues tenen una gran im portància en el desenvolupam ent de  la 

societat actual, i per aq uesta raó, no és gens difícil trobar escenes de  

pel·lícules rodades dins d’elles. La seua utilització com  a escenari 

cinem atogràfic respon a la necessitat fonam ental de  la recerca de  la 

inform ació, és a dir, recerca de  dades o claus q ue  ajuden a entendre  o 

resoldre  un problem a. La seua utilitat social, cultural, lúdica, etc., i fins i 

tot com  a lloc de  cita, tam bé s’h i troben ben retratades. En l’actualitat, l’ús 

principal q ue  se  li h a donat h a estat com  a centre  d’inform ació i 

docum entació, utilitzant- la per a accedir a Internet o per a l’enviam ent 

d’un correu electrònic. 

La presència de  la biblioteca i del q ue  

h i h a al seu entorn s’h a m antingut 

present al llarg de  la h istòria del 

cinem a d’una m anera constant. La 

visió q ue  d’ella s’h a tret, o del 

personal laboral, no correspon 

sem pre  am b la realitat, sinó m és bé a 

una im atge q ue  perdura en la 

m em òria. A  través d’una recerca 

retrospectiva, es pot veure  en prim er lloc, l’evolució del personatge del 

bibliotecari, i en segon lloc, l’am pliació dels diferents tipus de  m aterials 

com  són els audiovisuals (D isc en vinil, DVD , VH S, CD - R om , etc.), així 

com  els avanços tecnològics q ue  disposa avui en dia un gran nom bre  de  

biblioteq ues. D ins de  les cinem atografies, és fonam entalm ent l’am ericana 

q ui l’h a utilitzat m és freq üentm ent en les seues pel·lícules, seguida de  la 

francesa. En l’espanyola l’aparició de  q ualsevol tipus de  biblioteq ues fins fa 

no res era q uasi nul·la per no dir inexistent. En l’actualitat com encem  a 

tenir diversos exem ples, fet q ue  sim bolitza una gradual norm alització 

cultural, però al m ateix tem ps tam bé, l’estat dels respectius sistem es 

bibliotecaris i de  l’ús m és freq üent de  la biblioteca per part dels am ericans.

La biblioteca i el seu personal laboral

El protagonism e  del bibliotecari en una pel·lícula no és tan im portant com  

la de  la seua professió, però el de  la biblioteca sí q ue  h o és algunes vegades. 



Quan es veuen les façanes exteriors de  les biblioteq ues en el cinem a 

am ericà, corresponent norm alm ent a m onum entals edificis d’estil 

neoclàssic.

Una im atge clàssica per no dir llegendària de  les biblioteq ues és la d’una 

sala o h abitació, am b prestatgeries plenes de  llibres vells i polsosos, q uasi 

relíq uies, am b xicotets 

ratolins q ue  circulen 

lliurem ent. Els llibres, 

acum ulats en grans piles, 

conform en inexpugnables 

laberints de  paper. El 

bibliotecari, o la persona 

encarregada de  la biblioteca, 

si fóra un h om e, seria vell, erudit, am b lents i subm ergit en un fitxer. Si 

fóra dona, aq uesta portaria tam bé lents i un típic m onyo, donant- li un 

aspecte  de  vella aspra. A q uesta recreació, estaria am bientada en les 

biblioteq ues decim onòniq ues i de  la prim era m eitat del segle XX, ja q ue  

m alauradam ent, és la im atge q ue  h a perdurat en la m em òria. 

Les produccions cinem atogràfiq ues no utilitzen aq uest estereotip, però 

altram ent, raram ent ens ofereixen d’una m anera real i força convincent la 

professió bibliotecària, fet q ue  per raons òbvies no pot convèncer els 

bibliotecaris, ja q ue  coneixem  sobradam ent les tasq ues a desenvolupar, 

però sí q ue  h o pot fer am b el públic en general. 

Les tasq ues a realitzar pels bibliotecaris les poden entreveure  en alguna de  

les nom broses escenes de  les diferents produccions q ue  coneixem . La 

inscripció, préstec i inform ació, funcions fonam entals d’una biblioteca, 

estan ben desenvolupades en . Els dos 

protagonistes, interpretats per A udrey H epburn i George  Peppard, entren 

a una biblioteca pública i ell li explica q uè és una biblioteca, on es troben 

els llibres, com  es pot fer una recerca als fitxers, com  s’h a de  dem anar un 

llibre, etc. En canvi, la bibliotecària q ue  els atén realitza un paper d’una 

dona un poc aspra i fonam entalm ent de  guardiana de  l’ordre  dem anant 

silenci. En altres produccions, la recepció d’un usuari q ue  va a dem anar 

q ualsevol cosa al tauler s’h a representat de  diferents m aneres, en algunes 

m és encertades com  en  o 

, i en altres no tant com . La professió del 

bibliotecari com pta am b unes tasq ues q ue  no estan a la vista de  l’usuari, i 

és el q ue  podríem  anom enar com  recorregut de  llibre  o del m aterial en 



q üestió, és a dir, des de  la seua selecció i adq uisició fins la seua col·locació 

al pannell de  novetats i d’ací a les prestatgeries. Entre  aq uestes tasq ues 

està el registre, la catalogació, tim brat, etc. En Su otra esposa es pot veure  

una de  les poq ues seq üències cinem atogràfiq ues q ue  tracten la 

catalogació, però en aq uest cas, la catalogació d’un centre  de  

docum entació d’una gran cadena de  TV.

A q uesta producció és interessant tam bé pel fet q ue  ens m ostra tam bé les 

dificultats d’adaptació del personal laboral am b l’arribada de  la 

inform àtica. L’activitat de  l’ordenació, la col·locació dels llibres als 

prestatges apareix freq üentm ent representada en les produccions. Una 

escena m oltes vegades film ada, ja siga en una biblioteca universitària o 

m unicipal és veure  el personal bibliotecari col·locant els llibres tornats, 

am b carret o no, o deixats al dam unt de  la taula o pupitre. En 

, la protagonista Julia R oberts, treballa a tem ps parcial en 

una biblioteca. D esprés d’abandonar el seu espòs i canviar d’identitat, es 

trasllada de  localitat i torna a 

trobar un treball en una altra 

biblioteca. En aq uesta 

producció, ni el treball 

bibliotecari ni la biblioteca 

apareixen, però h i h a una 

escena on un am ic li pregunta 

q uin treball fa en la biblioteca, 

a la q ual cosa ella respon q ue  

no res, apilar, arxivar i 

registrar.

La recerca de  la inform ació en les biblioteques

L’accés a la inform ació h a m illorat m oltíssim  en els darrers anys, gràcies 

principalm ent a una ferram enta im prescindible com  és Internet. En 

Internet no es troba tot, però sí m oltes coses i de  vegades d’una m anera 

m olt ràpida, fet q ue  estalvia tem ps, q ue  tan car és en aq uests dies. A m b o 

sense  Internet, la biblioteca h a estat un dels recursos h abituals utilitzats 

pels cercadors d’inform ació. En el cinem a, la recerca de  la investigació en 

les biblioteq ues està realitzada pràcticam ent sem pre  per l’usuari en 

q üestió. En cas de  necessitat urgent, q ualsevol ciutadà de  peu es 

transform a en un m agnífic investigador docum ental, capaç d’arribar al 



final de  la recerca d’una m anera norm alm ent satisfactòria. El 

bibliotecari, en canvi, algunes vegades el pot assessorar o indicar on es 

troba el m aterial buscat, però no se  li dona m ajor protagonism e. Entre  els 

col·lectius professionals q ue  m és vegades apareixen a la gran pantalla 

buscant la inform ació en centres de  docum entació o biblioteq ues són els 

periodistes o els advocats. Els tem es de  recerca m és recurrents a les 

pantalles solen ser la identificació o recerca d’una persona, conéixer la 

seua vida anterior, assum ptes relacionats am b la justícia com  trobar 

proves q ue  dem ostren la innocència d’una persona, buscar un fet passat, 

investigar una m alaltia, etc. 

En les pel·lícules de  gènere  policíac la investigació d’un cas req uereix, 

entre  altres fets, trobar unes pistes i posteriorm ent analitzar- les per tal 

d’arribar a la seua conclusió. En aq uest context trobem  a la biblioteca o a 

q ualsevol altre  centre  d’inform ació, al q ual acudiran tot tipus de  

personatges am b una m anera d’actuar m olt diferent entre  ells m ateixos: 

policies i detectius privats principalm ent, al q ue  podem  afegir de  m anera 

esporàdica els espies o agents secrets.

La lluita contra el crim  dins de  l’estat de  dret correspon al cos policial, 

on ens trobem  am b un tipus 

d’investigació m etòdic, basada en el 

procedim ent, on la recollida 

d’inform ació h a de  sotm etre’s a unes 

estrictes norm es. En produccions 

d’aq uest gènere, l’advocat fiscal o 

defensor tenen m olt protagonism e  

intentant desvetllar tota la veritat 

d’un com plicat cas. D e  vegades, ens 

trobem  q ue  el fiscal investiga de  

form a paral·lela al cos policial, i la defensa al del detectiu privat. En 

, la policia no vol deixar res sense  investigar i busca en la base  de  

dades central q ue  controla el préstec de  les biblioteq ues públiq ues dels 

llibres, segons ells, m és perillosos. 

El detectiu o investigador privat del segle XX és una persona 

norm alm ent solitària, de  vida independent i q ue  resol els seus casos 

gràcies a la seua intel·ligència. M oltes vegades es tracta d’un antic 

m em bre  del cos policial q ue  h a estat despatxat per la seua arrogància o 

per no poder veure  els seus superiors, però on encara h i m anté am istats. 



Una altra cosa són els investigadors de  tipus aristocràtic com  Sh erlock  

H olm es o H ercules Poirot, entre  altres, q ue  no tenen pràcticam ent res a 

veure  am b els altres respecte  al seu procedim ent de  recerca. Els recursos 

del detectiu per a la recerca de  la inform ació són els m ateixos q ue  el d’una 

persona corrent, però com  encara m anté contactes dins del cos policial, 

sem pre  h i h aurà un am ic q ue  li passarà la inform ació d’algun arxiu o 

expedient en concret. El seu m ètode  d’investigació és de  vegades un poc 

anàrq uic, però això no l’im pedeix arribar a resoldre  el cas. Les visites a 

les biblioteq ues són m és aviat escadusseres, però q uan la fan, és sobretot 

per fer ús de  l’h em eroteca o, m és recentm ent, d’Internet i del correu 

electrònic. 
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Cabaret (Cabaret, 19 72). Dir. Bob Fosse.

Cadena perpetua (Th e sh awsh ank  redem ption, 19 9 4). Dir. Fran 

Darabont.

 ( , 19 76). D ir. Brian de  Palm a.

Cartas a Iris  (Stanley &  Iris, 19 9 0). Dir. M artin R itt.

Ciu dadano K ane (Citizen K ane, 19 41). Dir. Orson W elles.

 ( , 19 9 2). D ir. Éric R oh m er.

 ( , 19 59 ). D ir. Joseph  L. 

M ank iew icz.

 ( , 19 61). D ir. Blak e  

Edw ards.

 ( , 2002). D ir. Clint Eastw ood.

Du rm iendo con su  enem igo (Sleeping with  th e enem y, 19 9 1). Dir. 

Joseph  R uben.



 ( , 

19 9 3). D ir. Éric R oh m er.

 (19 86). D ir. Fernando Trueba.

 ( , 19 67). D ir. R om an 

Polansk y.

 ( , 19 82). 

D ir. Jack  Clayton.

 ( , 19 89 ). D ir. Em ile A rdolino.

 (19 87). D ir. A lan Park er.

 ( , 2004). D ir.

 ( , 19 66). D ir. D avid Lean.

El gradu at (Th e gradu ate, 19 67). Dir. M ik e  Nich ols.

 ( , 19 9 4). D ir. M aurice  H unt.

El nom  de la rosa (Le nom  de la rose, 19 86). Dir. Jean Jacques Annaud.

El perqu è de les coses  (19 9 4). Dir. Ventura Pons.

El su eño eterno (Th e big sleep, 19 45). Dir. H ow ard H aw k s.

 ( , 19 9 6). D ir. R obert M andel.

 ( , 19 9 3). D ir. Jonath an D em m e.

 , 19 46). D ir. R obert Siodm ak

H annibal (H annibal, 2001). Dir. R idley Scott.

 (

. 2002). D ir. Ch ris Colum bus.

H istòries de Filadelfia (Th e Ph iladelph ia story, 19 40). Dir. George 

Cuk or.

Indiana Jones i l’últim a croada (Indiana Jones ant th e last Cru sade, 

19 89 ). Dir. Steven Spielberg.

Íntim  i personal (19 9 6). Dir. Jon Avnet.

Joc perillós  (Fou l play, 19 78).  Dir. Colin H iggins.

La bella y la bestia (Th e beau ty and th e beast, 19 9 1). Dir. Trousdade i 

K . W ise.

La decisió de Sofia (Th e Soph ie’s ch oice, 19 82). Dir. Alan J. Pak ula.

La fu ga de Alcatraz  (Escape from  Alcatraz, 19 79 ). Dir. Don Siegel.

La h istoria interm inable III: Las aventu ras de Bastian  (Th e 

m everem dom g h istory, 19 9 4). Dir. Peter M acDonald.

La ju ngla d’asfalt (Th e asph alt ju ngle, 19 50). Dir. Joh n H uston.

La novena porta (Th e nine, 19 9 9 ). R om an Polansk i.

La som bra de u na du da (Sh adow of a dou bt, 19 43). Dir. Alfred 

H itch cock .



La versión Browning (Th e Browning version, 19 9 4). Dir. M ik e  Figgis.

 ( , 19 84). D ir. Ivan R eitm an

 ( , 2000 ). D ir. M ath ieu 

K assovitz.

 (

, 2004). D ir. O livier R ah an.

 (19 9 9 ). D ir. Jaum e Balagueró.

 ( , 19 71). D ir. A rth ur H iller.

 ( , 19 9 2). D ir. Spik e  Lee.

 ( , 19 9 8). D ir. H arold Beck er.

 ( , 19 9 0). D ir. R ob R einer.

 (19 9 5). D ir. Claude  Sautet.

¡Qu é bello es vivir! (It’s a wonderfu ll life, 19 46). Frank  Capra.

Seven  (Seven, 19 9 5). Dir. David Finch er.

 ( , 19 57). D ir. W alter Lang.

Tallo de h ierro (Ironweed , 19 88). Dir. H éctor Babenco.

Tesis  (19 9 6). Dir. Alejandro Am enábar.

 ( , 19 66). D ir. Francis Ford  

Coppola.
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