COVID19, BIBLIOTEQUES I NARRACIÓ ORAL
Justificació
El 16 d’octubre de 2020 se celebra al Monestir de Santa Maria de la Valldigna la Mostra
Contescoltes que des de fa 13 anys connecta professionals bibliotecaris i professionals de la
narració oral al voltant d’un tema determinat, en 2020 és Mare Terra: contem en verd.
La taula rodona amb la qual es tancarà la jornada du per títol “Pandèmia, biblioteques i
narració oral” i participaran Sergio Pérez, psicòleg, Pablo Albo, narrador, Josep Antoni Fluixà
i Amparo Pons, presidenta del COBDCV.
Aquesta taula és una oportunitat per a parar-nos a reflexionar sobre allò que ha passat, està
passant i el que està per vindre al voltant de la narració oral a la biblioteca. Tots i totes les
professionals valencianes tenen molt a aportar i necessitem recollir dades per poder
analitzar-les amb objectivitat.
Amparo Pons ha dissenyat aquesta enquesta amb ajuda d’Úrsula Ferrando, bibliotecària de
Callosa d’En Sarrià, i de Tània Muñoz, narradora oral i presidenta d’AEDA (Asociación de
Profesionales de la Narración Oral en España). Les dues formen part d’un grup de tres
professionals bibliotecaris i tres narradors orals que a través del COBDCV treballaren durant
la pandèmia per a analitzar tot allò que es vol reflectir a grans trets este succint estudi.
L'objectiu és analitzar els dos períodes clars de la pandèmia, per una banda el confinament i
les primeres fases i per altre la nova normalitat i estudiar els percentatges d'accions al
respecte i definir característiques com els formats, els que han desenvolupat les narracions,
les limitacions i les mancances trobades.
L'enquesta ha estat enviada des del COBDCV a tots els seus membres col·legiats i als centres
bibliotecaris de la XLPV. S'hi han obtingut 105 respostes.
Limitacions de l’anàlisi
Algunes preguntes han estat massa obertes amb la qual cosa ha provocat soroll a l’hora
d’avaluar dades i traure gràfiques clares. Es podria haver fet ús d’una ferramenta d’anàlisi
més analítica però no s’ha pogut fer.
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Resultats de l’enquesta
Tipus de centre / tipo de centro

Província / Provincia
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Comarca de la Biblioteca / Comarca de la Biblioteca

Període de confinament i primeres fases
Heu fet narració oral a la biblioteca durant el període de confinament i primeres fases?(de
març a juny 2020) / Habéis hecho narración oral en la biblioteca durante el periodo de
confinamiento y primeras fases?(de marzo a junio de 2020)
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Com es va fer la narració oral des de la biblioteca? / ¿Cómo se realizó la narración oral
desde la biblioteca?

Per a quin públic? / ¿ Para qué público?
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Quin pressupost es va destinar? / ¿Qué presupuesto se destinó?

Quins mitjans utilitzareu? / ¿Qué medios utilizastéis?

Comentaris
● La gent va respondre positivament aquest tipus d'iniciativa. Perquè els xiquets veien
una cara coneguda i a més estaven atents a les històries que els contàvem.
● Ha estat una experiència molt valida i positiva
● Tot i que les biblioteques buscàrem altres vies per arribar a les nostres comunitats,
les dades no enganyen i la pandèmia ha comportat una davallada important en el
nombre de persones ateses, de préstecs i d'activitats programades.
5

● També hem fet formació d'usuaris en ebiblio TV LOCAL i en la Ràdio
● El conte en línia no és el mateix que presencial, però estem contentes, ja que molts
xiquets el veuen.
● Es va fer molta difusió en línia d'activitats i al principi la gent va respondre molt bé,
però com és normal a mesura que el confinament se suavitzava, tenien menys
repercussió i van deixar de fer-se.
● La resposta ha estat molt menor que en les activitats presencials
● Concursos literaris en línia
● No es va fer en directe sinó que es va posar al canal Youtube de la institució amb una
programació tipus “estrena”.
● En un primer moment va ser desconcertant, no sabia molt bé què fer donat que no
se sabia si anava a durar molt. Després hi hagué una saturació d'oferta en línia
gratuïta que em feia dubtar si veritablement calia "Saturar" amb més oferta. En la
programació d'activitats va pesar molt el fet de col·laborar amb les professionals que
estaven passant per un mal moment.
● L'agraïment i la participació dels usuaris en tot allò que proposarem
● Les primeres reaccions van ser d'anul·lar totes les activitats d'animació, a poc a poc
anàrem gestionant possibilitats amb ela professionals narradors orals i el regidor de
cultura. Els vídeos de les activitats es quedaven un temps a les xarxes i també es
televisaven unes quantes vegades pel canal local Berva TV. Era possible seguir fent
animació!
● Pense que hem aprés a treballar d'una altra manera i que les dues formes són
complementàries.
● Férem només les activitats regulars (clubs de lectura i taller regular). Dins d'aquestes
activitats es realitza narració per part de les coordinadores. Eva Andújar,
coordinadora del clij va enviar àudios amb narracions prèviament a una de les
sessions i es van comentar. A més sol narrar en cada sessió alguna cosa curta.
Almudena també narra dins de l'activitat regular que realitza.
● Projecte participatiu
● La gent, usuaris, seguia molt els contes virtuals.
● Va haver una molt bona resposta de participació en totes les activitats que vam
proposar des de la Biblioteca
● Ha sigut un moment molt actiu de la biblioteca. Com no podíem eixir de casa, la
biblioteca ha dut les seues activitats orals a facebook.
● Els contacontes que férem es van seguir amb poca audiència. Més públic va visitar
les nostres propostes que vam fer amb lectors en un vídeo que penjarem en
youtube.
● En ple confinament van tindre molt d'èxit
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● Se realizó una actividad muy bonica para celebrar El Dia del Libro los usuarios nos
enviaron una petición para un destinatario ,y nosotras buscábamos el texto ,lo
leíamos o recitábamos y lo enviábamos en un mensaje de audio.

La nova normalitat / la nueva normalidad
Amb la fase de nova normalitat heu tornat a fer narració oral a la biblioteca? / ¿Con la
fase de nueva normalidad habéis vuelto a hacer narración oral en la biblioteca?
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En cas de no haver fet cap acció de narració en viu durant la nova normalitat, quines són
les raons? / En el caso de no haber realizado narraciones en vivo o en línea durante la
nueva normalidad, ¿cuáles son las razones?
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Principals indicadors1:
➢ Prohibició de l'Ajuntament de fer cap activitat cultural a la població /Prohibición
del ayuntamiento para realizar actividades culturales en la población - 19 (18,4%)
➢ Problemes d'aforament a l'interior de la biblioteca / Problemas de aforo en el
interior de la biblioteca - 31 (30,1%)
➢ No tindre a disposició de la biblioteca espais exteriors / No tener a disposición de
la biblioteca espacio exteriores- 15 (14,6%)
➢ No volem des de la biblioteca perquè no ens sentim segurs / No queremos desde
la biblioteca porque no nos sentimos seguros - 15 (14,6%)
➢ No és el nostre cas, nosaltres sí hem fet coses encara que menudes/ No es
nuestro caso, nosotros sí que hemos hecho cosas aunque pequeñas - 16 (15,5%)
De quina manera feu la narració oral a la biblioteca? / ¿De qué manera hacéis la narración
oral en la biblioteca?
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S’especifiquen estos indicadors per ser els principals i perquè hi ha dificultat d’entendre’ls al gràfic.
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Qui ha fet la narració oral a la biblioteca? / ¿Quién ha hecho la narración oral en la
biblioteca?

És interessant observar en aquest apartat com el percentatge de narradors professionals ha
augmentat respecte a les fases anteriors i el confinament.
En cas que la feu els professionals de la biblioteca, per quina raó? / ¿En caso de que la
hagáis los profesionales de la biblioteca, por qué razón?
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Quines limitacions teniu per a fer narracions en viu? / ¿Qué limitaciones tenéis para hacer
narraciones en vivo?

Principals indicadors2:
➢ No tenim espais adequats per a poder respectar la normativa actual / No tenemos
espacios adecuados para poder respetar la normativa actual - 13 (31,7%)
➢ No tenim pressupost / No tenemos presupuesto - 5 (12,2%)
➢ Els responsables polítics no volen / Los responsables políticos no quieren - 1
(2,4%)
➢ Des de la biblioteca pensem que no és moment de fer este tipus d'activitat /
Desde la biblioteca pensamos que no es momento de hacer este tipo de actividad
- 2 (4,9%)
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S’especifiquen estos indicadors per ser els principals i perquè hi ha dificultat d’entendre’ls al gràfic.
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En el cas de les narracions en viu, l'ús de la mascareta per part del narrador és obligatori?
/ ¿En el caso de las narraciones en vivo, el uso de la mascarilla por parte del narrador es
obligatorio?

➢ Sí - 16 (42, 1%)
➢ Si el narrador està a tres o més metres de distància del públic no és obligatori l'ús de
la mascareta / Si el narrador está a tres o más metros de distancia del público no es
obligatorio el uso de la mascarilla - 21 (55,3%)
El públic està receptiu a la narració oral en viu? Sent l'opció 1 "gens receptiu" i l'opció 5
"molt receptiu" / ¿El público está receptivo a la narración oral en vivo? Siendo la opción 1
"nada receptivo" y la opción 5 "muy receptivo"
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Algun aspecte que vulgues comentar?/ ¿Algún aspecto que quieras comentar?
● Hem de fer narració oral en viu complint les normes de seguretat, ja que creiem que
es poden fer mentre al poble estiguem bé del virus. El col·lectiu no pot no treballar i
hem de seguir avant amb totes les mesures.
● La narración oral es siempre una actividad muy demandada, pero teniendo en
cuenta la situación actual, estamos dando prioridad a su realización en línea o a
través de vídeos, tanto realizados por profesionales como por el personal de la
biblioteca. Aunque desde la biblioteca nos limitamos a hacer lecturas.
● A poc a poc farem més coses, la gent encara té precaució i no venen molts xiquets,
és comprensible
● Només hem fet un contacontes que ja estava programat des de principi d'any. Els
menuts seguts en cadires a 1,5 m de distància, mascareta, gel i totes les mesures. Va
donar bon resultat, repetirem
● És important normalitzar la situació actual i no hem de deixar de fer activitats
periòdiques que solíem fer en moments concrets (dia del llibre, dia de la biblioteca,
espantalapor...)
● Considerem necessari continuar amb les activitats de narració oral a la biblioteca,
tant pels lectors com pels professionals #laculturaéssegura

València, 15 d’octubre de 2020
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