Benvolguts amics,
Els darrers mesos un problema cabdal d’ètica i moral està demolint els fonaments de l’Europa
civilitzada que coneixem. La dignitat humana dels milers i milers de refugiats que els diversos
governs europeus s’han negat a acollir, abandonant-los miserablement a la seva sort, ha estat
atacada de manera indecent.
Davant la conducta arbitrària dels diversos governs europeus, contrària a mostrar una mica
d’humanitat, els qui participem des de diferents àmbits del món de la cultura escrita no ens
podem quedar aturats. El llibre, la literatura i el pensament han estat durant segles una eina
útil de coneixement i de transmissió de valors. Si no actuem en un moment en què un valor
tan important com la vida i la dignitat de les persones és atacat de manera tan injusta, quina
credibilitat tenim?
Tots estem tips de sentir que la literatura i les humanitats són bandejades, menyspreades i
infravalorades, que no troben ni ocupen el lloc que els pertoca a la societat actual, no tenen
visibilitat pública i han perdut el valor simbòlic de prestigi que abans representaven. Ara bé, si
som honestos potser també haurem de reconèixer que si fa uns anys el món del llibre i de la
literatura –de la cultura escrita– solien posicionar-se col·lectivament d’una manera pública
quan calia defensar qüestions fonamentals, darrerament més aviat sembla que tothom estigui
callat, del tot capficats en el dia a dia.
Fruit d’aquestes impressions i reflexions, des de la Setmana del llibre en català proposem fer
una acció concreta que tindrà lloc a la Plaça de la Catedral de Barcelona el diumenge 4 de
setembre d’11h a 13h del matí.
Entre les 11h i les 12’45h hi haurà dues taules rodones dedicades al món dels refugiats. A les
12’45h totes les parades de la Setmana tancaran, i a les 13h en punt es farà la lectura del
manifest que t’adjuntem per tal que, si ho creus oportú, t’hi adhereixis.
A més d’adherir-te al manifest, per tal que tot plegat tingui el màxim de suport i de
repercussió pública, convindria que assistissis a la Setmana del llibre en català el diumenge 4
de setembre al matí, de 12’30h a 13h., el moment just de la lectura del manifest. Per
descomptat, també t’animem a venir una estona abans –a les 11h– per presenciar les dues
taules rodones.
Es tracta de donar el missatge públic que el món del llibre i la literatura s’involucra amb els
problemes de la societat, els viu i actua. Potser així, mostrant obertament la nostra implicació i
compromís amb el que passa al món, exemplificarem i farem visible que el llibre, la literatura,
és una eina útil i vàlida també avui dia per defensar uns valors i per lluitar contra la injustícia.

Per tal d’adherir-te al manifest, tan sols has d’escriure un correu electrònic a l’adreça
manifestlasetmana@gmail.com amb el teu nom i cognoms, DNI, i la teva professió.
Moltíssimes gràcies.
Ben cordialment,

La Setmana del Llibre en Català

