
Fins fa poc de temps un
llibre publicat era, per a
l’escriptor, un missatge
dins d’una botella llançat

a l’oceà. D’aquell text que l’ha-
via acompanyat durant anys, al
qual s’havia lliurat en cos i àni-
ma i que havia corregit obsessiva-
ment per tal d’aproximar-lo al
somni o malson que l’havia gene-
rat, en podia esperar poca cosa
més que el silenci d’unes xifres en
l’informe anual de l’editor.

Un podia preguntar l’opinió
als pocs amics o familiars que
l’havien llegit, i, si tenia un nom
o contactes o sort, podia esperar
que algun crític o ressenyador
—pocs, també— en fera un arti-
cle. I pare vosté de comptar. Però
què us en puc dir, de l’opinió dels
amics i dels familiars expressada
a la cara? És creïble?… Jo, en tot
cas, no pregunte l’opinió sobre
un treball meu. A ningú. El po-
ses en un compromís. Per què ho
sé? Perquè sovint em posen en
aquest compromís davant obres
que no m’interessen. Si algú ha
gaudit amb el teu llibre t’ho farà
saber, amb paraules, amb un
gest, amb una mirada. O no. De-
pén d’ell.

I els crítics o ressenyadors?
No és fàcil que se n’ocupen, de
tu. Es publiquen molts llibres, i
ells tenen un temps i un espai
limitats; han de filtrar. Si hi ha
sort i se n’ocupen, potser t’analit-
zen a fons el llibre i l’il·luminen
amb noves perspectives que, de
segur, t’enriquiran; o potser allar-
gassen el text de contracoberta, i
al final deixen caure una sentèn-
cia condemnatòria o absolutòria
en un to, habitualment, perdona-
vides. En tot cas, l’opinió publica-
da en premsa no és del tot, tam-
poc, sincera: està sotmesa (excep-
te casos extrems d’entusiasme o
de mala llet) a decòrum.

Així estaven les coses fins fa
poc de temps, dic. Però això ha
canviat. I per a bé. Gràcies a qui?
A Internet, als seus incompta-
bles blocs. Avui dia un autor es-
criu en el Google o en el Yahoo
el títol del seu llibre i a l’instant
apareix una llista de gent que
l’ha llegit i n’ha fet un comenta-
ri. El nombre de comentaris de-
pén, és clar, de la fortuna del lli-
bre. És llei de vida. Però el més
interessant és que les opinions
no estan sotmeses a cap censura
que no siga l’autocensura de qui
les escriu, senyor i major del seu
bloc.

Hi ha blocaires d’alta volada
(escriptors de renom, professors
de literatura, editors, crítics pro-
fessionals, llibreters…), també
n’hi ha de poc preparats, de caò-
tics, d’incoherents… Un extrem i
l’altre, però, marquen el contorn
d’un ventall amplíssim de lectors
apassionats. Perquè això tenen en
comú: la passió per la literatura.

A més, la blocosfera ha esde-
vingut un poder alternatiu als
media, i pot encimbellar o des-
prestigiar un llibre amb una po-
tència gens menyspreable. Amb
un gran avantatge: no està sotme-
sa a control, no està dirigida, no
balla a les ordres del mercat. El
boca en boca —màxim mecanis-
me de promoció d’un llibre— hi
funciona amb fluïdesa i eficàcia,
entre gent que no es coneix, que
viu en llocs distants.

L’escriptor d’avui pot, així, se-
guir el rastre del missatge llançat
a l’oceà. Un bon grapat de nàu-
frags li’n donaran alliçonadora
notícia.

CARLES GÁMEZ

Ara fa quaranta anys un
estudi històric sobre els
pieds noirs valencians es-
crit per l’historiador i lla-

tinista Antoni Seva assenyalava el
naixement de l’editorial Tres i Qua-
tre. El primer llibre de la nova edi-
torial indicava la vocació de re-
flexió sobre la història del País Va-
lencia i de contribució al “redreça-
ment nacional”. Aquella història
que gràcies als estudis universita-
ris comença a fer acte de presència
mentre els crits de Raimon ence-
nen un senyal d’alarma en la plàci-
da nit franquista. En un país
“sense política”, la cultura esde-
vé un dels fronts d’insurgència
contra l’administració autocràti-
ca i les editorials passen a for-
mar part de la llista de sospito-
sos habituals. El primer volum
de la col·lecció “La Unitat” arri-
bava amb una coberta feta pel
pintor José Iranzo, Anzo, un
dels noms que havien protagoni-
tzat l’impacte del pop sobre la
plàstica valenciana dels anys
seixanta. Anzo serà també l’au-
tor de les primeres cobertes de
l’editorial que apareixen amb
un accent quadriculat ben carac-
terístic i títols com Blasco Ibá-
ñez, política i periodisme o Con-
flicte lingüístic valencià. El pro-
jecte editorial impulsat per l’acti-
vista Eliseu Climent naix com
una eina de modernitat i agita-
ció pel que fa al panorama edi-
torial autòcton, ben raquític.
Climent, com altres joves, for-
ma part de la generació nascu-
da en la postguerra i en què la
por ha deixat passar el desig de
llibertat. Com assenyala l’histo-
riador cultural Santi Cortés, au-
tor de Combat per la cultura. 40
anys de Tres i Quatre, un llibre
que recorre la història de l’edito-
rial i que apareixerà en els pròxi-
ms mesos, “calia crear un espai
que normalitzés la presència del
llibre en la llengua del país, i
potenciar simultàniament la fa-
bricació de productes vinculats
a objectius de defensa i revitalit-
zació de la cultura nacional”.

És des d’aquesta perspectiva
de modernitat i militància que
obri les portes la llibreria Tres i
Quatre, l’aparador de l’edito-
rial. Per a la inauguració ha
comptat amb la mirada irònica
de l’Equip Realitat, Jordi Balles-
ter i Joan Cardells, que han
transformat l’escriptor Joan
Fuster en un dimoni il·lustrat i
malson per al conservadorisme
local gràcies a llibres com Nosal-
tres els valencians i El País Va-
lenciano. Les noves llibreries
que il·luminen el paisatge urbà,
Viridiana, que ha obert les por-
tes al passatge Artis, Concret
Llibres, Ausiàs March o Tres i
Quatre, marquen des dels apara-
dors la temperatura cultural i
fan oposició tipogràfica al siste-
ma. Les anomenades sales d’arte y
ensayo, els cinemes Suizo i Aula 7
retolen en versió original i nouve-
lles vagues la cartellera cinemato-
gràfica. Ara, i fins i tot, hi ha un
espai alternatiu per a escoltar la
Nova Cançó i veure els grups de
teatre independent i de l’off-off.
La sala es diu Studio, que segueix
els passos de la barcelonina Cova
del Drac i hi concentra a les nits
els noctàmbuls més inquiets i in-
somnes. Hi ajuda un petit grup de
botigues, ara la paraula de moda
es boutique, com una mena de
drugstore de butxaca. Les imatges

pop de l’Equip Realitat decoren
l’interior de la sala Studio i el llen-
guatge del còmic es transforma en
decoració mural. És el mateix
Equip Realitat i Joan-Antoni Tole-
do que han fet el número especial
de la revista Serra d’Or dedicat al
País Valencià i amb una coberta
que rendeix tribut al Sgt. Pepper’s
dels Beatles protagonitzada pels
homenots autòctons. L’editorial
Tres i Quatre també es fa ressò
dels nous vents i el pop aireja les
cobertes gràcies a l’Equip Realitat
o a Rafa Gassent que deixen la
seua empremta igualment sobre

un llibre que en un rètol de la “Ca-
sa dels caramels”. Per al llibre País
perplex de Josep-Vicent Marqués,
Gassent utilitza una fotografia
Francesc Jarque sobre la qual im-
pressiona el títol del llibre amb els
traços de les pintades reivindicati-
ves que cobreixen els murs de la
ciutat. El signe insurgent es trans-
forma en tipografia icònica.

Al llarg d’aquests quaranta
anys la imatge gràfica de l’editorial
ha passat per diferents etapes que
han mostrat “l’aire del temps” i les
seues mudances estilístiques. L’ar-
tista Andreu Alfaro serà l’encarre-

gat de dibuixar el primer logotip
de l’editorial que uns quants anys
després serà transformat pel dissen-
yador Enric Satué. Des de l’agèn-
cia publicitària Publipress, un dels
laboratoris creatius que renoven el
llenguatge publicitari local, Alfaro
col·labora en algunes de les cober-
tes que puntegen l’editorial els pri-
mers anys setanta. Els seus di-
buixos també serviran per a identi-
ficar cobertes i col·leccions com la
de poesia. Altres artistes com Anto-
ni Tàpies protagonitzen excepcio-
nalment alguns dels volums, com
Defensa de l’idioma de Vicent Pitar-

ch, un dibuix original de Tàpies
que l’editorial ha posat a la venda
en reproduccions per a sufragar
una de les multes que li ha imposat
l’autoritat governativa. També el
pintor Manuel Boix deixarà el seu
accent gràfic en cobertes com Des-
tinat (sobretot) als valencians de
Joan Fuster o Calidoscopi de Josep
Franco. Entre el 1976 i el 1990 el
disseny gràfic de Tres i Quatre està
protagonitzat pel dissenyador i di-
buixant Josep Hortolà. L’editorial
ha anat consolidant una sèrie de
col·leccions, com la de poesia,
amb la seua singular portada blava

en forma de quadern escolar,
“L’Estel”, “Narratives” o “El gri-
ll”. Les composicions d’Hortolà ca-
racteritzen aquesta etapa on la co-
berta està capitalitzada per la imat-
ge plàstica; en molts dels casos, co-
neguts quadres o pintures en “con-
nivència” amb el mateix argument
o atmosfera del llibre. Noms com
Edward Hooper, Henri Matisse,
Richard Lindner o el mateix Joa-
quim Sorolla son alguns de la tria
personal del dissenyador. Per al lli-
bre Ramona Rosbif d’Isa Tròlec
compon una elegant coberta a ma-
nera d’una revista de moda dels

anys quaranta. La composició
aconsegueix una de les nomina-
cions dels prestigiosos premis
Laus del disseny gràfic i el pri-
mer que rep una editorial valen-
ciana.

A partir dels anys noranta el
dissenyador gràfic Enric Satué
comença a fer algunes de les co-
bertes de les col·leccions de l’edi-
torial. Anteriorment Satué ha-
via dissenyat la remodelació
gràfica de la revista El Temps,
on imposa unes cobertes auda-
ces que trenquen la imatge del
tradicional setmanari. “En
aquell moment”, diu Satué, “jo
venia de treballar amb les grans
editorials madrilenyes com Alfa-
guara o Espasa Calpe i co-
mençaven a produir-se els pri-
mers canvis, que després s’han
generalitzat, amb l’entrada dels
departaments de màrqueting i
comercials en detriment de la
figura clàssica del dissenyador i
Tres i Quatre m’oferia la possibi-
litat de treballar sense aquest
pes diguem-ne de l’estratègia co-
mercial”. Gradualment l’estudi
d’Enric Satué començarà a tre-
ballar en les diferents col·lec-
cions mentre se’n creen de no-
ves com la “Biblioteca Joan Fus-
ter”. “Aquesta ha estat una
col·lecció en què teníem un lec-
tor còmplice i al qual volien fer
participar d’una sèrie de jocs
com aquest trencaclosques que
presideix la coberta, la fusta
com a matèria i el joc amb el
cognom Fuster, la identitat de
la col·lecció amb les fotografies
de l’autor al llom que es van
reconstruint gradualment, tota
una sèrie d’estímuls gràfics que
ens permetia la col·lecció i un
escriptor del tarannà de Joan
Fuster”. A la “Biblioteca Joan
Fuster” cal sumar altres projec-
tes com el de les obres comple-
tes de l’escriptor Josep Maria de
Sagarra o el pare Miquel Batllo-
ri, uns volums que ha conjugat
amb propostes més arriscades,
com la presència tipogràfica en
vertical a la coberta o en alguns
dels títols, el protagonisme dels
mateixos premis literaris tot
deixant en un lloc secundari
l’autor o el títol. “En totes les
meues propostes, arriscades o
no, sempre he volgut remarcar

la pròpia història del llibre, allò
que podríem dir la seua memòria,
jugar amb tots els codis identitaris
que han assenyalat la història del
llibre, però això no sempre resulta
fàcil en uns temps on els llibres
acaben dissenyats pels departa-
ments comercials de les mateixes
editorials”.

Fa quaranta anys Tres i Quatre
iniciava una “ revolució” en l’horit-
zó cultural valencià. Uns llibres
que arribaven amb caràcter d’ur-
gència i que quatre dècades des-
prés no n’han perdut la tipografia
excitant.

L’escriptor i
l’oceà

MANUEL BAIXAULI

Quatre dècades fent llibres
Un recorregut pels dissenys de les cobertes de l’editorial Tres i Quatre

De dalt a baix i d’esquerra a dreta, cobertes de Tres i Quatre dissenyades per
Josep Hortolà, Equip Realitat, Andreu Alfaro, Enric Satué, Manuel Boix i Anzo.
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Jo vinc d’un silenci
antic i molt llarg

Raimon

Quina va ser la llengua li-
terària, i quina la tradició
lectora, del jove poeta
que vaig ser els anys 70?
Quina era la vida literària

valenciana en aquella dècada pro-
digiosa on tot semblava possible?
Quina memòria del passat escrit
tenia l’aprenent d’escriptor que jo
em sentia en aquell temps?

Diguem que, uns quants anys
abans, durant l’adolescència dels
seixanta, escrivia poesies en caste-
llà i cançonetes en francés, i que la
meua formació i curiositat li-
teràries m’havien dut de Bécquer i
Juan R. Jiménez a Baudelaire i
Verlaine, o també —la moda
“camp” arribava popísticament
d’Amèrica— dels boleros i les co-
plas de la ràdio, a les chansons de
Françoise Hardy o els twist trepi-
dants de Johnny Hallyday. Alesho-
res, certament, el francés era la
llengua de cultura a Europa, una
llengua que ens deia com era de
bonic l’amor i de trista la tardor,
mentre el castellà era la llengua
escolar, la del Perdóname del Duo
Dinámico i la del La, la, la de Mas-
siel, i poc més. Això, és clar, per al
jovencell modernet de Gandia que
era jo. Tot déu usava el castellà per
a les coses serioses i importants.
Els valencians, encara que parla-
ren valencià, eren batejats i sote-
rrats en castellà.

Va ser en aquest ambient que
un dia de Pasqua —jo devia tindre
setze anys— un company del com-
boi pasqüer portà un disc d’un
cert Raimon que cantava en valen-
cià. Va ser una sorpresa, per a
molts. No era Bob Dylan, certa-
ment, però se l’entenia, i fins tot
t’emocionava. Feia pensar i sentir.
En aquest nou ambient llibertari
de recuperació, renovació i revalo-
rització de la llengua pròpia
—com a llengua culta i de vida—,
no m’hi inseriria de ple, però, fins
a les primeries dels 70. Era, alesho-
res, un jove poeta que havia publi-
cat un quadernet de poemes a Má-

laga (Ave Fénix, 1971), amb un
pròleg de Juan Gil-Albert, havia
publicat Qasida (1972), gràcies a
una iniciativa editorial d’Eduard
Verger, i acabava de guanyar el pre-
mi Ausiàs March de Gandia amb
Natanael (1972).

Quina era “la meua llengua li-
terària” llavors? El castellà, ja ho
he dit abans. El valencià? Era —en
el meu cas, no en el d’altres com-
panys de generació— la parla fa-
miliar, popular i domèstica, no el
vehicle d’expressió de la poesia.
Per què? Els escriptors dels 70 no
veníem d’una tradició literària
que ens hagués amerat de Lloren-

te i d’altres poetes renaixents o de
postguerra. No era això. O no ho
era, en el meu cas. Jo, particular-
ment, no venia de Lo Rat Penat.
No tenia una tradició “valencia-
na” sentida com una llosa mortal,
sinó que sentia el profund silenci
de les tombes profanades. Jo venia
d’aquell antic silenci que cantava
Raimon; venia d’una inconscient
“tradició d’oblits”.

Quan vaig entendre i compren-
dre la grandesa literària d’Ausiàs
March, el dilema personal que em
plantejava era si pagava la pena
reprendre aquella tradició trenca-
da, i aprendre completa aquella
llengua que no sabia que la sabia.

Servia la llengua antiga d’Ausiàs
per a dir el que jo volia dir en
poesia? Servia aquell patois rural,
aquell vulgar dialecte de derrotats,
per a expressar bellament els meus
deliris literaris? Abans d’anar a
més i a fons, vaig haver-me de re-
soldre aquests dilemes. En quina
llengua volia ser poeta? A trobar
una resposta i una solució m’aju-
daren no sols la lectura dels grans
poetes catalans contemporanis
(Riba i Espriu, fonamentals!), si-
nó també d’alguns de francesos
(Paul Eluard) i d’italians (Ungaret-
ti i Montale), per exemple. He dit
més d’una vegada que la meua pri-
mera lectura profunda de Lloren-
te la vaig fer sota l’impacte líric i
“paisatgístic” de Montale. I no és
cap broma.

No oblidem que el valencià no
gaudia de cap prestigi literari, i
que havíem estat educats per a ser
els abandonadors definitius del
nostre vernacle local. Quants va-
lencians cultes havien llegit Nosal-
tres els valencians? Qui coneixia la
poesia d’Estellés? Qui sabia qui
eren Ausiàs March i Joanot Mar-
torell? Quatre gats, quatre rates de
biblioteca, quatre erudits i alguns
vells “aimadors de la llengua va-
lenciana”. Hi havia, doncs, una
parla viva, però no una memòria
cultural i històrica col·lectivament
compartida. Vol dir això que hi
havia una sòlida cultura literària
local en castellà? No. A València,
el que hi havia era el silenci més
provincià que es puga imaginar.
Juan Gil-Albert —per posar un
cas— vivia, amb aristocràtic repu-
blicanisme i al seu pis familiar, el
seu exili interior. Posats a trobar

l’excepció que confirmava la regla,
caldria esmentar César Simón (Pe-
dregal). Perquè Francisco Brines
vivia a Madrid. I qui els llegia,
aquests poetes? De les faulelles cas-
tellonenques i les rondalles alacan-
tines, no en vaig tindre constància
fins a la meua arribada a València,
ja a les primeries dels setanta.
Quin interés em podien despertar
aquestes faules, Enric Valor a ban-
da? I la poesia de Joan Fuster? El
mateix autor l’havia arraconada
en el silenci. Estellés el descobriria
llavors, jo, amb La clau que obri
tots els panys i el Llibre de merave-
lles i em semblà un poeta de post-

guerra que feia vital la llengua prò-
pia, amb uns tics de Pablo Neruda
i de José Hierro barrejats. Li vaig
dedicar —recorde— una ressenya
en Gorg (1972), per encàrrec direc-
te d’Amadeu Fabregat. Va ser el
meu primer paper literari publicat
a València en el meu català d’apre-
nent. El reconeixement poètic a Es-
tellés vindrà més tard. Un poc més
tard, només.

Va ser a partir de 1972, doncs,
que em vaig trobar flirtejant poèti-
cament en valencià, i en secret,
mentre apareixien publicats els
meus llibres de poemes anterior-
ment esmentats. He contat sovint
que el meu primer poema en ca-

talà se’m va fer automàticament
present un dia que anava en el
trenet de rodalia de València a
Meliana, i vaig sentir que una veu
em deia mentalment “plou” i no
“llueve”, i vaig sentir que poètica-
ment plovia més i millor si “plou”
que si “llueve”.

Què vull dir amb tot açò? Que
els poetes i els escriptors dels setan-
ta ens vam comprometre en la
creació i recreació d’una llengua
culta de què se’ns havia privat an-
teriorment. I vam haver de fer nos-
tra aquesta llengua oblidada. En
poesia van ser autors mestres Joan
Maragall, Carles Riba i Salvador
Espriu, al mateix temps que inten-
tava amb dificultats gaudir de la
fosca lírica turmentada d’Ausiàs
March. No gens fàcil Ausiàs Mar-
ch, a vint anys i escaig, i no sols
per la llengua, és clar. En castellà
llegia Alexandre, Cernuda, Brines,
Siles, Carnero, Carvajal, Gimfe-
rrer…En el meu cas, a tota aques-
ta rebolica de lectures (de Petrarca
a Riba, de March a Garcilaso, de
Lorca i Eluard a Neruda i Este-
llés…) caldrà afegir la voluntat de
posar-se a escriure, de fer literatu-
ra en català, és a dir, a partir del
vernacle heretat, de la llengua dels
clàssics però amb voluntat de ser
moderns —no “normals”— i uni-
versals, no mai provincians. Així,
a més, col·laboràvem activament
a fer “un país” i a cantar-ne els
somnis, amb nous aires i maneres.

El “compromís conscient”
amb el valencianisme polític vin-
drà després. La poesia era l’aporta-
ció personal al projecte col·lectiu
que alguns intel·lectuals —Joan
Fuster, Manuel Sanchis Guarner,
Alfons Cucó, Rafael Ninyoles, Jo-
sep V. Marqués…— havien
llançat. Era també la manera de
voler-nos i de sentir-nos al món, i
alhora d’exercir sense pors el nos-
tre dret a la llibertat. També de
sentir-nos a l’avantguarda de tot. I
ací. A casa mateix. “No cal anar-
se’n lluny per trobar el que vols”,
vaig escriure en aquells anys. “Sà-
pies fer bell el que tens davant teu/
i el que tens et serà just el que et
cal”, escriuré trenta anys després.

La llengua literària: una
història personal

JOSEP PIERA

La poesia era també la
manera de voler-nos i
de sentir-nos al món,
l’avantguarda de tot

Els valencians, encara
que parlaren valencià,
eren batejats i soterrats
en castellà

Ve de la pàgina 1
A l’homenatjat no li n’ha faltat mai, d’opti-
misme, ni d’entusiasme, ni tampoc de ganes
de comboi, que és com dir d’engrescar els
altres a no deixar mai de creure en la literatu-
ra i en les seues mostres actives. Per una
vegada, som els altres els qui voldríem donar-
li motius de comboi, a ell, que en algun cas
ha vingut a dir, entre provocador i decadent,
que ja està “al començament del final”.

Ací no s’acaba tot és el títol d’una de les
activitats previstes en aquesta celebració:
una nova edició de l’Homenatge a la Pa-
raula, organitzada pel CEIC Alfons el Vell
de Gandia, que se celebrarà el dia 22 de
novembre. Però no és l’única. Hi ha una

exposició de F. V. Nogueroles, de títol Nau-
fragi del temps, en un diàleg entre textos de
Piera i pintura, a la Universitat de Valèn-
cia; i una altra mostra, dins de l’apartat
plàstic encara, a l’Espai d’Art de Gandia,
dita Josep Piera: la passió per les paraules,
que ensenyarà una retrospectiva de l’escrip-
tor i el seu temps. A Lleida, a Barcelona i a
Ciutat de Palma se li dedicaran lectures
poètiques; i l’editorial Denes, amb el su-
port de l’Acadèmia Valenciana de la Llen-
gua, publicarà dos llibres amb un signifi-
cat molt especial. Un d’aquests, una tra-
ducció al castellà del que, segurament, és
el llibre més emblemàtic de Josep Piera, El
somriure de l’herba, feta pel poeta i col·le-

ga irrenunciable Marc Granell, juntament
amb una selecció d’altres poemes. La sonri-
sa de la hierba y otros poemas es diu, des-
prés d’haver-ne fet una versió Marc. I l’al-
tra traducció s’ha engegat en el sentit con-
trari, i està acompanyada d’una anècdota
curiosa que jo puc contar, perquè la conec
de prop. Monodia de la ausencia és el títol
de l’últim llibre, inèdit, de l’època en què
Piera es va expressar literàriament en caste-
llà. Fa uns quants anys, un grup d’amics
vam viatjar a Messina —també Josep
Piera— i a algú se li va acudir la proposta
de traduir aquest llibre al català. Després
de l’excursió siciliana, però, aquesta pro-
posta es va quedar en el calaix dels bells

records. Fins en aquest moment, en què la
Monodia de l’absència, en mans de deu
poetes diferents, se situarà al costat —ara
en la llengua en què li hauria correspost
des d’un principi— dels més de trenta lli-
bres publicats per Josep Piera, entre poesia
pròpia, traduïda, assaigs més o menys ficti-
cis, i aquells llibres de prosa, belles excuses
de bells viatges, interiors i exteriors, que
s’ha acordat a batejar com a “literatura del
jo”. Potser aquests trenta llargs mons es-
crits siguen el principal motiu, d’agraï-
ment i de deute, en aquest homenatge a la
quarantena literària de Piera que s’esten-
drà tot al llarg del mes de novembre. Que
no caiguen en la indiferència.

Una de les obres de l’artista F. V. Nogueroles de l’exposició Naufragi del temps, inspirada en la literatura de Josep Piera. La mostra és oberta a la Nau de la Universitat de València.
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