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Cultura 

Bookcrossing: una nova manera 
d'allargar la vida als els teus 

llibres

 

L'etiqueta mundial de bookcrossing

El nord-americà Ron Hornbaker va concebre la idea 
de  Bookcrossing  al  març  del  2001  inspirat  per: 
Where's  George?.   Era  un  web  per  seguir  el 
recorregut de bitllets de dolar. 

El web de Bookcrossing va ser llançat a la xarxa al 
voltant d'un mes després, el 17 d'abril del 2001.

El projecte BookCrossing-Espanya va néixer a partir 
d’unes quantes idees forjades en el fòrum espanyol 
de BookCrossing, on es veia que calia una versió en 
castellà de la pàgina BookCrossing.

Es va valorar llavors les possibilitats que podria tenir 
fer un ‘’mirror’’, que tingués traduïdes la majoria de 
les pàgines, i la resta que estigués enllaçada.  

En què consisteix el bookcrossing?
El  “Passallibres “  terme  en  català  que  significaria 
Bookcrossing  en anglès,  consisteix en deixar llibres 
en llocs públics per tal que altres lectors els recullin, 
els llegeixin i els tornin a deixar.

El funcionament és simple. 

Quan  una persona  disposa  d'un  llibre  que  pretén 
“alliberar”, el primer que ha de fer és entrar al web 
oficial del moviment;

 http://www.bookcrossing.com.

✔  Allí ha de registrar el llibre per tal d'obtenir 
un  BCID  (BookCrossing  ID  number),  una 
identificació única per a cada llibre. 

✔ Després ha de posar una etiqueta on consti 
el  BCID  i  les  instruccions  a  seguir  per  la 
persona que localitzi el llibre. 

✔ I, finalment, deixar el llibre en un lloc públic 
com un banc o una cabina telefònica. 

 

Quan algú localitzi el llibre ha d'entrar a la pàgina 
web,  notificar  la  troballa  i,  un cop llegit,  tornar a 
alliberar-lo  anotant  al  web  la  nova  ubicació. 
Actualment  hi  ha  326.000  membres  i  1.716.000 
llibres registrats a la base de dades a tot el món.

Tot i que ha estat criticat per alguns membres del 
sector  editorial,  el  Passallibres compta  amb 
destacats escriptors entre els seus membres. Segons 
els  bookcrossers és  una forma de promocionar  la 
lectura  i,  per  tant,  d'afavorir  als  escriptors.  Quan 
una  persona  llegeix  un  llibre  i  li  agrada  pot 
comprar-lo  per  distribuir-lo  com  a  nou  llibre 
compartit.

On podem practicar-lo?

Al Vallès hi ha només un lloc o es porta a terme i és 
en la biblioteca de Sant Quirze del Vallès. A Mollet 
del Vallès, sovint allibera llibres pel poble de forma 
unilateral...

Què en pensen al nostre institut?
Ara  demanarem  tres  opinions  diferents  del 
Bookcrosing.

-A la Clara li agrada el bookcrosing perquè diu que si 
ja no t' agrada aquest llibre pot tenir utilitat per una 
altra persona.

-Un altre entrevistat per nosaltres no sap el què és. 
Però després d'explicar-li en què consisteix ha trobat 
que és una bona pensada. 

-El tercer entrevistat opina que és interessant, però 
que li fa una mica de pena el no saber què li passarà 
al teu llibre.

http://www.bookcrossing.com/

