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Durant aquestes darreres setmanes s’ha estat fent un recapte de llibres en català per la 

Biblioteca de la Universitat Via Domitia de Perpinyà (IFCT). El que va començar en una 

conversa entre dos amics s’ha acabat convertint en un esdeveniment al facebook amb més 

de 1.300 participants. S’han recaptat llibres de totes les temàtiques: història, literatura, 

geografia, novel·les, diccionaris, gramàtiques i obres de consultes. 

Plataforma per la Llengua, l’ONG del català, ha volgut contribuir en aquesta iniciativa aportant 

noves idees i contactant amb diverses editorials per aconseguir més exemplars. Eumo ha estat 

una de les editorials col·laboradores en aquesta causa així com també Connexió Papyrus de 

Celrà i un reguitzell de particulars hi han aportat el seu granet de sorra. Em permeto el luxe 

d’utilitzar la paraula reguitzell (paraula genuïna del català) perquè són moltes les persones que 

a nivell d’usuari han contactat amb els organitzadors de l’esdeveniment per tal de reunir-se 

amb ells en un dels dos punts de recollida proposats, Girona o Barcelona.    

Des de l’organització de l’iniciativa de Recapte de llibres en català, volem destacar l’acció de 

Plataforma per la Llengua fent una aportació molt significativa de diversos exemplars a en 

Xavier Méndez, organitzador de l’esdeveniment i responsable de fer arribar personalment 

tots els exemplars recaptats.  

La cultura mou a les persones i l’ONG del català ha reaccionat positivament envers aquesta 

petita gran iniciativa, col·laborant-hi de forma desinteressada, voluntària i altruista, seguint la 

seva línia. Un dels objectius de Plataforma per la Llengua és lluitar per aconseguir la 

normalització lingüística del català; preservant la cultura i la llengua que ens uneix, entre tots, 

ens en sortirem. És ben clar que una biblioteca és un pou de saviesa i una gran font de 

coneixement que ajuda a crear aquesta unió, la identitat catalana. La Biblioteca de la Casa dels 

Països Catalans de la Universitat de Perpinyà, l’única facultat on es pot estudiar català a la 

Catalunya Nord, n’és un clar exemple. 

Donem gràcies a l’acció de Plataforma per la Llengua, que sempre està disposada a ajudar i a 

contribuir en tota mena d’esdeveniments i accions pel bé de la nostra llengua, la nostra cultura 

i la nostra identitat. Podem considerar que aquesta ha estat una de les fitxes mogudes per 

aquesta entitat que ha recorregut un llarg camí superant obstacles i aixecant barreres, no 

obstant, sabem que malgrat l’atzar dels daus, encara queden moltes fitxes per moure i arribar 

fins al final per guanyar la partida.  
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