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El Creuallibres (o bookcrossing en
anglés) ha esdevingut un feno-
men internacional d’intercanvi de
llibres a gran escala. L’esperit d’a-
questa iniciativa és, per tot arreu,
el foment del gust per la lectura i,
alhora, combatre la imatge del lli-
bre com a objecte de consum per
passar a veure’l com un bé que
pertany a tothom, sense propie-
tari, que pot viatjar de mà en mà,
perquè aquesta és la finalitat d’un
llibre: que puga ser llegit pel ma-
jor nombre de persones possi-
bles i no pas romandre en una
prestatgeria.

A València, la iniciativa es co-
neix amb el nom de Creuallibres
(www.creuallibres.com) i ha sor-
git de la combinació d’esforços
entre el món universitari i el tei-
xit cívic. En concret, l’activitat ha
estat promoguda i organitzada
per l’Associació Cívica Valencia-
na Tirant Lo Blanch (www.ti-
rant.org) amb la col·laboració del
Servei de Política Lingüística de
la Universitat de València. I per al
seu desenvolupament ha rebut
ajudes també de l’Àrea de Pro-
moció i de Normalització Lin-
güística de la Universitat Politèc-
nica de València, i el suport de l’A-
cadèmia Valenciana de la Llengua
i de la Institució de les Lletres Ca-
talanes. A més, recentment, l’As-
sociació d’Editors del País Va-
lencià ha decidit participar-hi
amb la donació de llibres, oferint
un punt d’intercanvi a la seua seu
i col·laborant per a què el Creua-
llibres arribe també a les escoles
i els instituts.

I és que la idea, en el nostre
cas, es revesteix d’una doble pà-
tina: hi ha, d’una banda, l’objectiu
general de foment de la lectura i,

en especial de la lectura en la nos-
tra llengua, ja que tots els llibres
que circulen a través del Creua-
llibres són en valencià. Millorar la
competència idiomàtica és,
doncs, a la base d’aquesta activi-
tat. En tot cas, la novetat que ofe-
reix el Creuallibres respecte a les
iniciatives que treballen per pro-
mocionar el valencià és que in-
corpora altres components inte-
ressants: promou l’ús compartit
dels llibres, el consum responsa-
ble i el respecte a les pertinences
d’altres persones. I com que a Va-
lència es tracta d’una iniciativa
que tot just s’engega ara, els res-
ponsables han organitzat un reci-
tal de poesia que ajude a promo-
cionar-la. Està previst per a Sant
Jordi, (sala d’actes del Col·legi
Major Universitari Lluís Vives,
19.30h) i anirà a carrec de Josep
Lluís Roig, actual premi Octubre
de poesia. També hi participaran
Eduard Marco, Lluís Roda, Fran-
cesc Bononad, Christelle Enguix,
Begonya Mezquita, Begonya
Pozo i Eduard Ramírez. Cada un
dels autors que participen al re-
cital cedirà un exemplar de la
seua obra per al fons d’intercanvi
del Creuallibres.

El funcionament del Creualli-
bres és ben senzill: cada partici-
pant cedeix un o més llibres i els
desa en un lloc concret; les dades
(títol, autor, etc.) i les ubicacions
són registrades a la web. Si algú
està interessat a llegir-ne algun,
pot trobar la localització física a la
web i anar a buscar-lo. Després
l’ha de tornar a deixar en una de
les ubicacions previstes i deixar-
ne constància a la web. Quan es
parla de cedir un llibre, s’enten el
fet d’aportar un llibre a la cam-
panya perquè altres persones pu-
guen gaudir-ne. Els participants
poden cedir tants llibres com vul-
guen i quan vulguen. El primer
pas a fer és, doncs, emplenar un
formulari on es demana una adre-
ça de correu electrònic, un nom
d’usuari i una contrassenya. Tot
seguit, s’haurà de registrar un lli-
bre o més a la web (omplir una fit-
xa amb les dades del llibre). Fi-
nalment, caldrà cedir un llibre, és
a dir, portar-lo físicament a un es-
pai del Creuallibres, les adreces
dels quals es troben a la web, con-

cretament a l’apartat «Espais». En
aquests espais els llibres seran
donats d’alta i identificas amb un
adhesiu. A partir d’aquest mo-
ment, hom es pot considerar
usuari del Creuallibres i, per tant,
ja es pot accedir a totes les possi-
bilitats que n’ofereix: cedir, re-
servar, agafar llibres, anul·lar re-
serves, fer comentaris sobre els
llibres llegits, veure quins són els
més llegits, veure els llibres que
han cedit els usuaris que tenen els
mateixos gustos, etc. De fet, un
dels serveis que ofereix la web és
un llistat dels llibres més llegits,
en un rànking de deu. En aquest
moment, si hom consulta la web,
hi podrà trobar els següents títols:
Amb la mirada baixa de Tahar
Ben Jelloun, Temps difícils de

Charles Dickens, Nosaltres els va-
lencians de Joan Fuster, L’any de
la mort de Ricardo Reis de José Sa-
ramago, Bridget Jones perd el seny
de Helen Fielding, Nova antolo-
gia poètica de Miquel Martí i Pol,
Ripley enterrat de Patricia Higs-
mith, El noi del pijama de ratlles
de John Boyne, Dietari de guerra
d’Emili Piera i Tallats de lluna de
Maria-Antònia Oliver.

Si bé es poden cedir tants lli-
bres com hom vulgua, només es
podrà reservar o agafar un llibre
cada vegada. I fins que no s’haja
aportat almenys un llibre, no es
podrà fer reserves ni agafar cap
llibre, ja que aquesta és la condi-
ció indispensable per formar part
del Creuallibres. I si mai hom vol
donar-s’hi de baixa podrà optar

entre recuperar els llibres que ha
cedit o bé fer-ne donació. Al ca-
padavall, consisteix en un siste-
ma bibliotecari de cooperació vo-
luntària i aquest és, fet i fet, el
component més interessant: si bé
cal mantenir un mínim d’infras-
tructura (engegar i garantir el
funcionament de la web) per part
d’un particular o d’una entitat pú-
blica o privada, el funcionament
depén exclusivament de la parti-
cipació voluntària de la gent. El
Creuallibres és una nova via de
relació amb els lectors i una ma-
nera de fer visible la lectura com
a activitat compartida i prestigio-
sa. I encara més, un crit a favor
de la circulació lliure i gratuïta de
la cultura i de promoure l’us com-
partit de tot tipus de bé.

Se publican cuatro novelas de
Patrick Modiano: En el café de la
juventud perdida, Reducción de
condena, Dora Bruder y Calle de
las tiendas oscuras (pág. 5).

Narrativa

Es posa en marxa el Creuallibres per
a fomentar la lectura en valencià

Lliure
moviment
de llibres

p o s d a t apd
Suplemento Cultural

1Levante EL MERCANTIL VALENCIANO  ■ Viernes, 17 de abril de 2009

INTERCANVI. Cada participant cedeix un llibre i el desa en un lloc concret: les dades són a la web creuallibres.com.
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La iniciativa compta
amb la col·laboració
de les universitats,
l’Acadèmia i
l’Associació d’Editors


