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RESUM 
 
 
L’article mostra diferents aspectes que afecten el treball intern dels consorcis bibliotecaris i les 
relacions entre els seus membres llistant dotze punts de descontentament, oferint respostes 
per part de directors de consorcis i els comentaris i suggeriments per part de l’autor.  
 
Els consorcis bibliotecaris, malgrat tenen un objectiu principal basat en la col· laboració i 
cooperació per tal d’aconseguir l’accés al màxim nombre possible de recursos bibliogràfics 
necessaris per les biblioteques que els formen, es veuen enfrontats a un conjunt de tensions i 
dificultats internes les quals cal identificar i tractar per tal que la col· laboració i esforç conjunt 
que es demana siguin positius i permetin la continuïtat del treball. 
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No vaig participar mai en cap debat formal ni durant el batxillerat ni a la universitat, però 
sempre he cregut que és savi i prudent intentar entendre els arguments dels rivals. Per 
suposat, és sempre bo entendre les raons darrera la posició que recolzes, però és igualment 
important entendre les raons darrera la posició/ns que no recolzes. Amb aquest esperit hauríem 
d’examinar el que la gent diu contra els consorcis bibliotecaris i les seves activitats. Crec 
fermament, que la col· laboració entre biblioteques és crucial pel seu èxit continuat.  Aquesta no 
és una predicció agosarada perquè les biblioteques han estat col· laborant amb èxit durant 
dècades. Potser la qüestió no és si cal o no col· laborar, sinó com col· laborar i amb qui. Cal que 
explorem, i intentem donar-li algun sentit, a les crítiques i al descontentament a què s’enfronten 
o s’haurien d’enfrontar els consorcis.  
 
Amb “descontents” es fa una al· lusió al petit llibre de Sigmund Freud, ‘La civilització i els seus 
descontents’, publicat cap al final de la seva carrera1. Va escriure sobre la inherent tensió entre 
les demandes de l’instint (bàsicament el sexe i l’agressió, els sospitosos habituals) i les 
coaccions de la civilització i el sentiment de culpabilitat que engendra. La civilització existeix 
dins del context d’aquesta tensió irresoluble nascuda del compromís. Per recollir els beneficis 
d’una existència civilitzada, hem d’inhibir certes tendències naturals. Les activitats dels 
consorcis bibliotecaris, la meitat d’acre de civilització a la qual tendim, també inclouen i revelen 
diverses tensions irresolubles. Per sort, el sexe i l’agressió no en són els principals culpables. 
 
Fer comprometre a les biblioteques amb un comportament consorciat civilitzat és un procés 
delicat i tens. El descontentament sobre els consorcis inclou no només les crítiques dirigides 
als consorcis bibliotecaris per les persones negatives i per les que  són obertament hostils cap 
als consorcis, sinó també, i de manera més important, les tensions inherents, els compromisos, 
les sublimacions, i retards que fan possible l’activitat dels consorcis. Les persones més actives 
en esforços de col· laboració poden sentir-se els més descontents de tots.  
 
En el curs dels anys, he sigut capaç d’entendre aquest descontentament inherent en tot 
consorci en termes d’aparellar les Cs bones i les Cs dolentes. 
 
1. Consorcis enfront càrtels o conspiracions: els càrtels i les conspiracions són consorcis vils.  
2. Col· laboració enfront competició o col· lisió: la col· lisió és aquella col· laboració que ha anat  
malament, i la competició es una mica enigmàtica pels col· laboradors. 
3. Cooperació enfront comandament i control: l’afalagament esta involucrat d’alguna manera o 
altra. 
4. Civilització enfront el caos. 

 
 

DESCONTENTAMENT DELS CONSORCIS 
 
Es poden identificar almenys 12 descontentaments originats pels consorcis i les seves 
activitats. 
 
1. Massa reunions 
 
Els esforços de col· laboració sovint requereixen massa diàleg i poques accions valuoses. Les 
converses representen, normalment, “una C bona” i son prèvies a l’acció, però es desitja més 
l’acció que les simples converses. Les reunions esdevenen cares en qüestió de viatges i temps 
del personal, i per la majoria dels consorcis aquestes despeses són costejades per les 
biblioteques membres. 
 
2. Demores en el temps 
 
La col· laboració dins un consorci demana temps. Tot i que el mon acadèmic avança lentament, 
de manera increïble, el món dels consorcis hi va encara més. Una vegada un dels consorcis 
amb qui vaig treballar, va tardar un any sencer per tancar un acord amb un editor de revistes 
electròniques, i sis mesos per renovar-ne un altre ja existent amb un proveïdor de continguts 
electrònics. A tot això només afegir-hi el fet que subestimem sovint el temps que es tardarà en  
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completar un projecte consorciat i ja tenim el motiu pel descontent. Com a conseqüència, 
normalment les biblioteques membres més entusiasmades en una iniciativa en concret o en 
algun tracte imminent queden desenganyades. Val la pena esperar sis mesos més per 
aconseguir un 10% de descompte addicional?. 
 
3. Ineficiència 
 
La col· laboració consorciada és massa ineficient. Per a molts projectes, intentar fer-los de 
manera consorciada és la manera més ineficient d’aconseguir els resultats que un necessita. 
Tots hauríem de recordar que el reclam de l’activitat consorciada no és l’ eficiència, sinó l’ evitar 
despeses i el capitalitzar aquelles oportunitats que d’altra manera serien difícils o impossibles 
de realitzar per biblioteques de manera individual. 
 
4. Inefectivitat 
 
Els esforços consorciats tenen un alt percentatge de fallida. Molts queden penjats enlloc de 
desenvolupar-se totalment i fructificar. Les persones que participen en activitats consorciades 
són professionals amb dedicació plena i enfeinats. Mantenir l’interès, l’energia i l’ímpetu d’un 
grup divers és difícil, sobretot quan l’activitat en concret no pertany al seu treball diari. 
 
5. Inefable 
 
Els resultats i els productes d’una col· laboració consorciada a vegades són massa difícils i 
complexes d’expressar. El factor decisiu, fins i tot quan és identificable, pot produir-se anys 
després de l’ esforç inicial. 
 
6. Aspectes de sostenibilitat 
 
És difícil sostenir tota iniciativa consorciada. Els compromisos per obtenir recursos permanents 
a programes consorciats són inusuals. Quan es tracta d’acords sobre llicències consorciades 
per recursos electrònics- una de les fites amb èxit dels consorcis dels últims 10 anys- les 
renovacions són les cendres que ofeguen el foc del consorci. En el sonet 73, Shakespeare va 
expressar la situació força bé: 
 
 “In me thou see’st the glowing of such fire 
 That on the ashes of his youth doth lie, 
 As the death-bed whereon it must expire, 
 Consumed with that which it was nourish’d by” * 
 
7. Aspectes mesurables 
 
El CIC, el consorci acadèmic de 12 universitats de recerca del mitjà oest nord-americà, tenen 
actualment uns 40 acords de recursos electrònics actius. El procés de negociació que requereix 
tant d’esforç i temps pel qual aquests acords són produïts i renovats no dóna una oportunitat 
real perquè s’incrementi el nombre a 400 o a 4000.  És evident la necessitat d’unes llicències 
estàndards i àmpliament acceptades, els acords en l’aplicació estàndard d’aquests recursos 
electrònics, i una millor manera de gestionar els acords consorciats, incloent la comunicació 
entre els participants. En el món del paper imprès, seleccionar, rebre i processar les obres en 
paper eren els processos més laboriosos i complexos. En el món dels tractes consorciats de 
recursos electrònics, el procés més laboriós i intensiu és arribar a fer aquests acords. Una 
vegada s’ha firmat l’acord, l’accés al recurs electrònic comença gairebé de manera immediata. 
Per tractar els reptes mesurables que s’enfronten a l’activitat del consorci, cal concentrar-se en 
el procés complet. 
 
 

                                                 
* “Veuràs en mi el caliu, que fou guspira / sota la cendra d’aquell foc d’ahir / cendra que és llit de mort on 
ara expira / consumit per allò que el va nodrir.” De la traducció de Gerard Vergés (Barcelona: Columna, 
1994). 
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8. Massa 
 
Kaufman2 afirma que hi ha actualment massa consorcis. Des de la perspectiva institucional, 
participar en tants consorcis requereix un quantitat important de temps i esforç del personal per 
portar-ho a terme. En aquest sentit els consorcis venen a ser com els advocats. Malgrat que el 
treball realitzat per qualsevol advocat pugui ser satisfactori i necessari, simplement n’hi ha 
massa. Han esdevingut els consorcis caçadors ambulants en les superautopistes de la 
informació? 
 
9. Massa ossificat 
 
Els consorcis tendeixen a ser més joves i àgils que les biblioteques membres. Les biblioteques 
membres tenen la possibilitat d’explotar-ho al seu favor, però també pot ser una font de gelosia 
entre el personal del consorci i els membres de les biblioteques. No obstant, com totes les 
organitzacions, els consorcis envelleixen i s’ossifiquen. Quan es tracta d’organitzacions, estic 
d’acord amb la teoria del rellotge amb la corda donada (“wound clock”). Alguna cosa dóna 
corda al rellotge de la organització i li dóna energia. Amb el temps, aquesta energia es 
ralentitza. Als anys 70, el compartir recursos i els catàlegs col· lectius en línia semblaven les 
forces que donaven corda als consorcis bibliotecaris. Als 90, els acords consorciats pels 
recursos electrònics proveïen l’energia. Necessiten els consorcis bibliotecaris que els donin 
corda? Sent així, què seria el que els donaria energia ?  
 
10. Idea i realitat fora de la normalitat 
 
La col· laboració comença sempre com una visió o idea. Sembla ser que en els darrers 50 anys  
s’ha situat la col· laboració en un pedestal ideal, o potser ha sigut tan recentment com els 
darrers 20 anys. Es poc usual sentir a algú argumentar que la idea abstracta de col· laboració 
sigui ridícula. Social i culturalment, la col· laboració ha esdevingut una cosa bona a fer. Les 
idees col· laboratives tenen actualment un alt valor social i cultural. Les organitzacions  
(nacions-estats, universitats, biblioteques acadèmiques, i institucions que ofereixen 
subvencions) alaben la virtut de la col· laboració. La major part de les institucions que financien 
a biblioteques donen actualment un gran valor a projectes que impliquen col· laboració. 
Recentment vaig estar examinant algunes pautes per ajudes de l’IMLS [Institute of Museum 
and Library Services], i el primer paràgraf d’ un document de 47 pagines deia “l’IMLS fomenta 
associacions a gran escala, incloent col· laboracions regionals i estatals.” No es va presentar 
cap explicació relacionada amb el perquè l’IMLS fomenta la col· laboració. Tenint en compte 
que la col· laboració és social i institucionalment acceptable, és natural assumir que no cal cap 
explicació. 
 
Els esforços col· laboradors atrauen als individus primerament basats en la idea de col· laboració 
i dels principis generals sostinguts. La col· laboració atrau a la gent per una idea, i abandonen –  
sovint descontents- a causa de la realitat. L’ experiència viscuda d’intentar col· laborar no és res 
comparat amb el que imaginem sobre el que serà la col· laboració. Hi ha una gran tensió entre 
la col· laboració com a ideal i com a experiència viscuda. La col· laboració és difícil, un treball 
frustrant. L’arrel llatina de la paraula col· laboració significa treballar plegats. Això pot portar a  
una desafecció i a unes baixes xifres de reincidents entre els que desitgen treballar en 
projectes de consorci. 
 
11. La competència supera la col· laboració 
 
La competència, comparada amb la col· laboració, és el motor humà més fort. En el món dels 
recursos escassos, la competència té sentit. La col· laboració i la cooperació atrau la nostra 
naturalesa. El cridar a la nostra naturalesa humana per tal d’ obtenir esforços importants, sovint 
desagraïts, és ple de perills.    
 
12. Alexandrins amb mal geni 
 
Som tots Alexandrins malhumorats. L’ ideal alexandrí – tenir tota la informació a la punta dels 
nostres dits– crema en els nostres cors. Com humans no només volem competir sinó també  
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reunir recursos prop nostre. El sentit de la possessió  és part de la nostra natura. La possessió 
és la major part del problema. Estem malhumorats perquè no podem – ni econòmica ni 
físicament– fer realitat l’ideal alexandrí. La “repressió alexandrina” seria l’expressió que 
podríem usar pel descontent intern que produeix aquest mal humor. L’ impuls alexandrí es 
manifesta de diverses maneres. De fet la revolució digital pot haver revifat els focs alexandrins 
dins nostre. En el discurs del rector Casper l’octubre del 1999 en motiu de la reobertura de la 
Bing Wing de la Standford University Library va apuntar  que “... el nou medi digital ens pot 
finalment ajudar a assegurar l’ideal alexandrí, almenys en una versió que incorpori 
miscel· lànies desordenades d’una varietat increïble, un mercat virtual caleidoscòpic de béns, 
serveis i idees.”3 Els intents de Brewster Khale d’arxivar el web sencer i la recerca de discs durs 
més potents podrien ser manifestacions digitalment peculiars de l’ impuls alexandrí.  
 
 
MANERES  DE TRACTAR AQUESTS DESCONTENTAMENTS  INHERENTS 
 

No cal que assumim aquests descontentaments inherents dels consorcis sense protestar. Els 
programes i projectes consorciats poden ser revitalitzats, alguns poden ser interromputs, i es 
poden desenvolupar noves iniciatives. Quan es retoca un programa existent, sovint sorgeix 
tensió entre els idealistes i els realistes. Els idealistes tornen a la idea i a l’objectiu que va fer 
néixer al programa, mentre que els realistes entenen el programa principalment tal com es 
presenta. Quan s’ intenta matar alguns programes, projectes o grups de treball, els consorcis 
poden trobar-ho tan difícil de dur a terme com les seves biblioteques membres. El perill de 
començar nous serveis de forma consorciada és que no hi hagi prou recursos per fer-ho. Els 
consorcis poden malgastar també la seva força si creixen massa ràpidament. 
 
Una altra manera que els consorcis poden revitalitzar-se és a través d’associacions 
estratègiques interconsorcials  que amb el temps es poden consolidar. Kaufman4 va pronosticar 
que en el futur hi haurà menys consorcis, però que els que quedin seran més grans i 
poderosos. Cap a finals del 2002 la seva predicció ha començat a ser veritat , amb la fusió dels 
consorcis Orbis i Cascade a Oregon i Washington. Els dos tenien menys de 10 anys 
d’antiguitat. Per les biblioteques acadèmiques de Illinois, el recentment constituït Council of 
Academic Libraries (CAL) (http://www.ilcso/uiuc.edu/cal/ consulta el 9 de desembre de 2002) 
[http://www.ilcso.uiuc.edu/VLT/index.html] aportarà una millor comunicació i col· laboració – i 
potser alguna consolidació amb el temps – entre els diferents consorcis acadèmics actius en 
aquest estat. 
 
Potser les condicions són apropiades pel desenvolupament d’altres tipus de consorcis i de les 
relacions entre ells. Històricament, els consorcis bibliotecaris han consistit en grups de 
col· legues (“birds of a feather”), definits per geografia (ex. multitipus regionals), per geografia i 
tipus (ex. consorcis bibliotecaris acadèmics de tot un estat), o curiosament, seguint les divisions 
esportives de les institucions. Davis5 sembla que constati que els consorcis bibliotecaris han 
esdevingut massa lleugers i difusos. Suggereix que, basat en la seva anàlisi de l’ús del portal 
electrònic IDEAL  per les biblioteques membres de NERL, els consorcis haurien de formar-se 
de manera més homogènia. “Els resultats de la anàlisi és un repte a la formació de consorcis 
basada en la geografia i aposta a favor de consorcis basats en associacions homogènies”. 
Lougee6 es posiciona a favor que les biblioteques treballin més conjuntament amb altres unitats 
del campus. Els bibliotecaris temàtics faran possible que una biblioteca universitària es pugui 
acostar als estudiants, als professors, i al personal. Kaufman7 suggereix que les biblioteques 
haurien de ser actives creant col· laboracions i associacions de manera vertical.  
 
Els diners i la política són essencials per les civilitzacions i els consorcis. Les tres Ps (política, 
personalitats, i pecunia) no es poden evitar. Hem de millorar la nostra feina referent al càlcul 
dels costos i els beneficis de les activitats consorciades. Si els consorcis bibliotecaris han de 
ser part integral en el lliurament d’informació i en la comunicació científica en l’ensenyament 
universitari, necessitem desenvolupar mètodes millors per calcular els costos i els beneficis de 
les activitats consorciades. 
 
La política en el subministrament de la informació i els serveis d’informació esta canviant. 
Castells descriu la “realpolitick” com el mètode tradicional en el qual les institucions (estats de 
nacions, biblioteques acadèmiques, etc.) fan ús de la seva força per poder influenciar en  
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l’escala més gran. La “realpolitick” no ha desaparegut en l’era de la informació, però s´hi ha 
afegit  la Noopolitick, la qual “... es refereix als aspectes polítics que emergeixen de la formació 
d’una “nooesfera”, o món global d’informació que inclou el ciberespai i els altres sistemes 
d’informació ...” 8 Les biblioteques en general, no només els consorcis bibliotecaris, necessiten 
tractar les conseqüències dels aspectes polítics, econòmics, i dels serveis generats a partir de 
la formació de la nooesfera. Estem també visionant un canvi a llarg temps en la balança del 
poder i el valor entre les col· leccions institucionals, les metacol· leccions, i les col· leccions 
personals. La biblioteca acadèmica, la personificació de la col· lecció institucional, esta perdent 
accions de mercat davant les metacol· leccions i les col· leccions personals. Els consorcis poden 
ajudar als seus membres a investigar com sobreviure i créixer en aquest nou ordre d’informació 
emergent. Un possible resultat d’aquesta tendència històrica general: el valor de la selecció 
dels materials a nivell de títols per la seva incorporació en la col· lecció institucional 
probablement davallarà en un futur previsible. Guanyaran popularitat els acords importants d’un 
tipus o un altre (on es compraran grans quantitats de contingut a la vegada) fins que arribi el 
temps que els tractes diminuts esdevindran possibles pels creadors de continguts, els 
agregadors, i els venedors. 
 
 
CONCLUSIÓ 
 
Els nostres contractes socials amb la civilització i els consorcis inclouen clàusules de rescissió. 
Cada vegada que el meu company d´ habitació de la universitat es queixava de les pressions i 
les injustícies de la vida universitària, li recordava que sempre podia plegar. Quan estem 
parlant de civilització i de consorcis, sempre hauríem de tenir alternatives al davant. Una 
alternativa a la civilització és l’estat natural, el qual Thomas Hobbes ens recorda que és 
fastigós, brut i curt. Les alternatives a la col· laboració consorciada inclouen: activitat unilateral 
de la biblioteca, acords bilaterals entre biblioteques i editors, agregadors, venedors i 
subministradors de serveis, redundància innecessària, i oportunitats perdudes. 
 
Tornant breument a la dualitat de les “Cs bones / Cs dolentes“, hem fallat de no considerar el 
consens enfront el conflicte. De fet, jo no veig els consorcis bibliotecaris clarament en el camp 
del consens on el conflicte s’intenta evitar sempre. Sovint, els millors esforços de col· laboració 
succeeixen quan hi ha actives desavinences i debats, no pas consens. Les iniciatives 
consorciades, la col· laboració bibliotecària i la cooperació no volen pas dir que hem de ser 
amics i evitar la confrontació, el conflicte, i els desacords amicals. 
 
La col· laboració consorciada inclou un vot de confiança. És també un salt de tipus únic ja que 
implica compromisos institucionals a llarg termini. Reilly apunta, “..les associacions basades en 
la confiança mútua actuen com un xec en els, per altra banda, esforços gens cohibits de les 
forces del mercat i els interessos individuals.”9 
 
Ara és l’hivern del nostre descontentament, de les cendres immortals que proclama 
Shakespeare. Els consorcis, com la civilització, no poden resoldre o donar una bona explicació 
dels seus descontentaments inherents. Hem de viure i lluitar amb ells per sempre. Encara que 
els consorcis tracten amb el contingut (“content”), els participants del consorci no estaran mai 
contents. Com els alcohòlics, sempre serem competidors en fase de recuperació. La 
col· laboració s’escau molt bé en el món bibliotecari, no pas perquè els bibliotecaris siguin bons 
nois sinó perquè la informació és un recurs infinit. 
 
Reconeixements: Nota: algunes idees contingudes en aquest article foren expressades durant 
el discurs fet per l’autor al Annual Meeting of the Illinois Cooperative Collection Management 
Program, Chicago, Illinois, 6 de desembre de 2002. 
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