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L’edició del 2009 de la trobada de l’IFLA s’ha celebrat a Milà.
La maquinària de l’organització va funcionar amb precisió per
a aquest esdeveniment. Després d’anys de regularitat en
les trobades per tot el món, l’IFLA funciona com un autò-
mat, una d’aquestes màquines perfectes, tant que podria
continuar funcionant en les formes amb exemplar artifici.
És un trobada singular, que aplega, a la vegada, la reunió de
l’organització, un congrés mundial i una fira comercial; tot
això amanit amb una ciutat diferent cada any i un finança-
ment que depèn de la bona marxa de tot l’esdeveniment.
En certa mesura, l’IFLA és un aparador de la professió, al
qual assisteixen bibliotecaris de tot el món i de centenars
d’institucions, amb tot el que suposa d’artificiositat en la
representació d’entitats i promoció; un espai de reflexió,
amb ponències i debats de molt variat interès que poden
trobar-se, generalment, en altres esdeveniments; i una
posada a punt dels treballs de tots els comitès, que tenen
un complex desenvolupament previ i una àrdua tasca des-
envolupada amb generositat per tots els participants.

L’experiència és única i enriquidora; és possible passar els
dies recorrent estands, visitant biblioteques, tafanejant pòs-
ters i escoltant propostes interessants. L’amalgama de temes
i la dispersió en sessions simultànies, la diversitat d’esdeve-

niments socials i de reunions formals i informals fan que la
sensació final sigui, en certa manera, incompleta i insatisfac-
tòria. La visió global que ofereix el programa de tots els
temes i enfocaments queda fragmentada en els pocs llocs
als quals es pot assistir i el poc que es pot assimilar. És un
model d’esdeveniment que es manté sense qüestionar-se.
La dinàmica una mica accelerada per l’obligació d’una nova
reunió anual els obliga a iniciar la maquinària de nou just
quan acaba la funció. Seria bo plantejar-se si una cosa així
podria adquirir un altre ritme i unes altres perspectives. 

La secció de pòsters fou un reflex de la globalitat de la reu-
nió i fou el motiu de la nostra visita a l’IFLA. Els cent pòsters
presentats quedaren embotits en l’àrea dels estands comer-
cials. Eren l’atracció per seguir el recorregut per l’àrea de
negoci. Els pòsters mostraren projectes concrets, llançaren
idees, promocionaren institucions —a vegades de manera
un pèl asèptica—, i constituïren un espai de comunicació i
d’intercanvi. 

A més de Milà, altres ciutats acolliren les disset trobades
anomenades «satèl·lit», i la imatge astronòmica s’ajusta molt
bé. En realitat, són trobades reduïdes en públic i assistents,
que garanteixen un tractament temàtic en profunditat i una
anàlisi de problemes que són objecte de la temàtica propo-
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sada per l’IFLA per a la reunió anual. El paraigua de l’entitat
ofereix una oportunitat única, malgrat que és aprofitada de
manera desigual. Per exemple, la trobada de Munic oferia un
elenc de conferències d’alt nivell sobre «Early printed books
as material objects», però n'hi va haver d'altres repartides
per tota Europa. 

D'altra banda, en el marc de la trobada a Milà es van cele-
brar reunions fora del palau de congressos. Aquestes tin-
gueren formats propis, com la celebrada a la Biblioteca
Ambrosiana per les associacions de biblioteques de
l'Església, que optaren per enroscar-se en la formalitat i la
simple descripció de les seves activitats. En ambdós
casos, les trobades podrien desenvolupar-se al marge de
l’IFLA i, en cada cas, respongueren a models de treball
molt diferents; maneres de fer tan diferents que cal pre-

guntar-se si era necessari que els satèl·lits anessin amb el
planeta quan podien haver aconseguit els mateixos resul-
tats al marge de l’esdeveniment.

La publicitat atorgada per l’IFLA va servir per a d’altres
moltes causes, com ara promoure les experiències de les
biblioteques italianes (desenes de visites, exposicions sobre
el llibre italià, reunions acadèmiques), la presentació d’algu-
nes pàgines del Còdex Atlàntic de Leonardo a la ciutat, que
foren una excusa per anunciar l’exposició que se celebrarà
ben aviat. Molts interessos s’anaren teixint al voltant de la
celebració de la trobada, i la pròpia veu de l’IFLA, tot i que
ressona, no es va poder escoltar com calia ni amb la claredat
que a tots ens hauria agradat. Els queda de nou un any de
treball acurat, callat i laboriós, però que no sempre s’aprecia,
canalitzat i visible en aquest tipus de trobades.




