
Q U A D E R N .

M olt bé, des del passat dia 18, la
data històrica més important
per als valencians, no sé si des

de l’arribada de Jaume I o des del 1707,
ja podem anar a Madrid, i tornar de
Madrid, travessant la Meseta com un
llamp. Si haguérem de fer cabal de
l’eufòria oficial, la felicitat ciutadana, la

prosperitat i la pluja miraculosa de di-
ners i d’inversions productives, esta-
ríem ja només a pocs minuts de Madrid,
a penes noranta. I la premsa seriosa pu-
blica fabulacions numèriques sobre el
miracle imminent, el mannà del cel, els
efectes del prodigiós ferrocarril vola-
dor. Càlculs que, com tants altres que es
fan sobre la matèria, són pura es-
peculació fantasmal, propaganda, estu-
pidesa de babaus, o simple indecència
política. El tren que vola de Madrid a
Sevilla fa prop de vint anys que circula, i
els resultats estan a la vista: gràcies al
tren velocíssim Andalusia occidental,
tal com tothom pot constatar, ocupa

ara, entre els territoris del Regne d’Es-
panya, els primers llocs en renda per
capita i en nivells d’ocupació. Uns altres
asseguren molt seriosament que la rapi-
desa fulminant del tren farà que es mul-
tiplique a València el nombre de
creuers, font de riquesa, perquè els tu-
ristes navegants podran anar a Madrid
a visitar el museu del Prado i tornar a
embarcar-se el mateix dia. Lloat siga
Déu, per tal miracle. Però si hi ha una
cosa clara, clara i confirmada, és que
aquest tren ruïnós i caríssim, un luxe
que cap país ha portat als extrems que
el porten els successius governs d’Es-
panya, té com a objectiu final, expressa-

ment meditat i afirmat, la consolidació
d’un Estat radial, l’increment brutal de
la potència del centre i l’afebliment de
la resta, reduïda a la condició de peri-
fèria. I en el cas del País Valencià, la
submissió implacable a tots els poders
que es concentren a Madrid: els eco-
nòmics, els ideològics, els polítics i, si
pot ser (que serà), els culturals. Rodrigo
Díaz de Vivar, el Cid Campeador, pot
celebrar per fi el gran triomf, segles des-
prés de mort. El Mediterrani, tal com
escriu un cèlebre columnista, ja es pot
veure des del Café Gijón: Madriterrani,
segons doctrina del diari ABC. Amb la
qual cosa hem fet història, sí senyor.

E nguany es commemoren
els deu anys de la mort
d’Enric Valor i el 2011, el

centenari del seu naixement; per
això els vint anys de Tàndem van
lligats, inevitablement, a les cele-
bracions al voltant de la figura
de l’escriptor de Castalla, l’obra
literària del qual romania espar-
sa fins que el 1991 aquest segell
decidí abordar-ne la publicació
completa: “No sé com ens hi atre-
vírem, una editorial acabada de
nàixer, sense trajectòria, sense
experiència”, es pregunta Rosa
Serrano —responsable de Tàn-
dem— i troba la resposta “en la
fe que el mateix autor tenia en
nosaltres, fou ell qui ens lliurà
l’original d’Enllà de l’horitzó, la
novel·la que cloïa el seu
meravellós Cicle de Cassana”.

Efectivament, a penes feia un

any que Esperança Cano i Elisa
Sanchis —llibreteres de La Tra-
ca—, les mestres Fina Masgrau,
Lourdes Bellver i Rosa Serrano,
la professora de la Universitat de
València Gemma Lluch, Paco
Mestre—responsable de la llibre-
ria infantil Amics— i l’economis-
ta i contacontes Carlos Garcia ha-
vien fundat Tàndem Edicions.
“En la dècada dels huitanta l’es-
cola valenciana disposava d’una
quantitat molt minsa de títols de
lectura per als xiquets. Un grup
de persones amants de la bona
literatura encetàrem un semina-
ri en una biblioteca pública de
València per parlar de llibres in-
fantils”, conta Serrano: la
bibliotecària era Teresa Llabata
i hi assistien, a més dels funda-
dors de Tàndem, el professor
d’Edetània Carles Sanz i l’escrip-
tora Empar de Lanuza. “Alguns

de nosaltres acudírem a la Fira
de Bolonya i prenguérem cons-
ciència de l’orfandat dels nens va-
lencians de llibres de qualitat, so-
bretot pel que feia a les primeres
franges d’edat”. Fou al principi
del 1990 que començaren les re-
unions específiques per a posar
en marxa el nou projecte edito-
rial.

Tàndem naixia, doncs, en pa-
raules de Rosa Serrano, amb un
doble objectiu: “Fer literatura de
qualitat per als primers lectors i
proporcionar als mestres valen-
cians materials per a l’aprenen-
tatge de la llengua”. Així s’inicià
la sèrie “La Rata Marieta”, de Fi-
naMasgrau i Lourdes Bellver, on
unmateix personatge protagonit-
za històries de processos quoti-
dians, de manera que els nens
poden reconéixer els esdeveni-
ments del dia a dia. “Era una co-

sa que no s’havia fet encara al
País València”, diu l’editora i afig
amb orgull: “Amb aquesta
col·lecció hem aconseguit allò
quemai no havíem somniat, arri-
bar al 25é títol, Marieta i el Cap
d’Any, que tanca la sèrie, però

manté viu el personatge”. De “La
Rata Marieta” se n’han publicat
més de 140.000 exemplars, en
grapa i tapa dura.

La línia de literatura infantil i
juvenil es completava amb “El
Tricicle” —contes de creació, tea-

tre i poemaris per a xiquets— i
arribava fins a “La Moto”, amb
llibres per a adolescents i joves
de secundària i batxillerat, pas-
sant per “La Bicicleta Groga”
—els dos primers títols de la qual
foren obres d’Empar de Lanuza i
Mercè Viana— i “La Bicicleta Ne-
gra”, on aparegueren Contes per
a Guillem, d’Albert Dasí i Papers
secrets, de Rosa Serrano, “una no-
vel·la que m’ha fet anar a moltes
escoles a explicar el gènere del
diari i a motivar les criatures a
escriure; és una obra que ja va
per la huitena edició i que tinc la
intenció d’actualitzar el pròxim
estiu”. Per assolir el segon objec-
tiu, afig l’editora, “publicàrem
els “Quaderns d’Activitats” de
Francesc Ruiz i Rosa Sanz”, amb
textos de sociolingüística,
història de la llengua i dialectolo-
gia.  Passa a les pàgines 2 i 3
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Viene de la página 1
Fins al 1998 tota la producció de
Tàndem era en valencià: què oco-
rregué, doncs, perquè l’editorial
decidira publicar també en
castellà? “Aquell any el Ministeri
de Cultura ens premiàLes endevi-
nalles de Llorenç [Premi a les mi-
llors il·lustracions del llibre infan-
til i juvenil, de Montserrat Gis-
bert i Carmela Mayor]”, contesta
Rosa Serrano; “arran del guardó,
rebérem trucades de llibreries de
Saragossa, de Sevilla, de Madrid i
comprenguérem que era una pe-
na que allò no ho férem també en
castellà. Aquest fet ens obrí la por-
ta a la publicació en espanyol”.

El segell, que tenia un disseny
definit des dels inicis —l’estudi
de Paco Bascuñán s’encarregà de
tota la línia gràfica—, posà en
marxa diverses col·leccions de li-
teratura per a adults: “Tàndem
de la Memòria”, “una de les es-
sencials i més emblemàtiques,
en què malauradament no hem
aconseguit mai el nivell de ven-
des que, per la qualitat i la
importància dels títols i de les
persones entrevistades o dels en-
trevistadors, es mereix”, opina
l’editora; la sèrie d’assaig “Argu-
ments”, dirigida per Gustau Mu-
ñoz, que començà amb Naciona-
lisme, d’Isaiah Berlin; “Valèn-
cies”, de narrativa, en què es pu-
blicaren els premis organitzats
amb la Fundació Caixa Castelló-
Bancaixa. I, entre altres, “Filoso-
fia per a profans”, de Maite La-
rrauri iMax, “una col·lecció inno-
vadora que incorpora il·lustracio-
ns de còmic al discurs filosòfic i
que és la més internacional de
Tàndem, el pròxim títol de la
qual serà L’educació segons John
Dewey”, anuncia Rosa Serrano.

Quan l’editora parla de la
“internacionalització de
Tàndem”, es refereix a la
traducció d’obres a altres
llengües: al gallec, a l’èuscar i a

l’espanyol, la qual cosa els ha per-
més arribar a països com Xile,
l’Argentina i Mèxic; el Servei
d’Educació Pública deMèxic, per
exemple, ha tret 120.000 exem-
plars de les Adivinanzas, de Llo-
renç Giménez, i 115.000 de Tibu-
rones de agua dulce, de Rossana
Zaera. I a altres idiomes: “Tenim
acords amb editorials de França,
de Bèlgica, de Portugal, del Bra-

sil i de Corea, de manera que ve-
nem i comprem drets de
traducció, participem en coedi-
cions internacionals, etc.”. Rosa
Serrano mostra, satisfeta, la
versió coreana d’El bebé més
gran del món, de Carmela Mayor,
i Ci piacciamo, l’edició italiana
d’Ens agradem, de Juanolo, tam-
bé traduït a l’èuscar.

Però durant aquests vint anys

d’història, no tot han estat bons
moments. Rosa Serrano recorda
que, al final dels anys noranta,
patiren les conseqüències de la
suspensió de pagaments de dues
distribuïdores, “cosa que ens va
posar en una situació econòmica
difícil; afortunadament sabérem
reaccionar demanant ajuda a La
Galera, amb la qual ja havíem co-
l·laborat prèviament: a partir del

maig del 2002 el Grup Enciclo-
pèdia Catalana entrà a formar
part de l’accionariat de Tàndem”.
Huit anys després, l’editora valo-
ra sobretot el fet que aquesta
relació els ha permés mantenir
“l’autonomia i la independència
més absolutes, a més d’aprofitar
recursos en àmbits concrets com
elmàrqueting, l’assessorament fi-
nancer i també compartir mate-

L a sensació de fi o d’inici de
cicle jo no la tinc el dia 1 de
gener, sinó quan acaba l’es-

tiu i abandone la casa de la mar,
quan tanque amb pany i clau,
com un secret, aquells mobles i
llibres i fotos i quadres i joguines
que durant la resta de l’any, ab-
sents els sorolls i les veus de la
família, sentiran, només, l’esclat
de les ones. Això no evita que du-
rant el canvi d’any acomplisca al-
gun ritu. No, no vaig a cap sopar
multitudinari, ni menge el raïm
de tradició. Hi hagué una època
de radicalitat en què, aquella nit,
m’imposavamenjar per sopar bu-
llit i beure aigua. Actitud enfron-
tada a un costum social que re-
butge, però —i per això— condi-
cionada per aquest. Ara menge
per sopar, sense cap interés rei-
vindicatiu, el mateix que un dia

normal —sense descartar el bu-
llit—, evite engegar la tele i em
gite abans de les campanades. El
meu ritual comença l’endemà,
quan isc, de bon matí, a fer una
passejada pels carrers deserts
del poble. Ho sé: el silenci no exis-
teix, és una quimera, però si hi
ha unmoment en què això es pot
posar en dubte, aquest és el de
les primeres hores del matí de l’1
de gener. Tothom dorm. Tothom
dorm profundament mentre jo
deambule com un personatge fu-
git dels seus somnis, sense
creuar-me amb ningú, o, a tot es-
tirar, creuant-me, només, amb al-
gun vell solitari. Els bars, els casi-
nos, les botigues, també dormen,
impenetrables. A dins, s’hi veu
tan sols aquell llum de seguretat
lívid, cadavèric, espectral. Passe-
ge, l’aire m’acaricia i em refresca
la cara. Faig balanç. Què he fet o
he aconseguit durant l’any des-

aparegut? Què puc fer o aconse-
guir durant l’any que comença?
A qui he perdut? A qui he sumat,
per contra, entre la gent que esti-
me?… Em faig alguns propòsits
amb vista al futur. Pocs. El dia a
dia ja t’imposa objectius i obliga-
cions que ara ni t’imagines, cal

fer-los lloc per endavant. Cami-
ne, enfile aquest carrer, gire un
cantó, el circuit que dibuixen els
meus passos és imprevist,
capritxós, indesxifrable, com els
gargots d’una criatura. No vaig

enlloc, no he quedat amb ningú.
A ningú, d’altra banda, li faria
gens de gràcia que jo li fera una
visita. No són hores per a res. I
així fins que em canse i resolc
tornar a casa, molt abans que la
gent comence a despertar-se i a
vestir-se i a desfilar pel carrer
mudada per a repartir besos i feli-
citacions. Al meu gabinet, faig el
canvi anual d’agenda. N’arxive
una plena de cites, noms, te-
lèfons, compromisos i propòsits
caducats, i n’encete una altra de
pàgines verges. Els colors de les
tapes són diferents, el nombre
també. 2011. Sona estrany. 2010,
en canvi, com tots els que l’ha-
vien precedit, m’és familiar. L’he
escritmoltes vegades. És un nom-
bre viscut, no una abstracció.
2011, en canvi, és una expectati-
va. El meu ritu acaba amb un es-
morzar generós, amb la família.
Caminar fa venir gana. Mengem,
parlem, bevem, riem, potser tam-
bé discutim o fins i tot ens mar-
molem, però, en definitiva, no
fem una altra cosa que celebrar,
tot i que ningú ho esmenta, que
encara som vius.

NOTES DE CAMBRA

2011

A l’esquerra, alguns
dels llibres publicats
per Tàndem. A la
dreta, l’editora Rosa
Serrano. / jesús císcar
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rials, com la col·lecció “Lecto-
grups”.

Tampoc no fou un moment
grat quan, després d’editar du-
rant uns quants anys els premis
literaris de Castelló —Tombatos-
sals d’àlbum il·lustrat, Ulisses de
narrativa i Arguments d’assaig—
la relació amb l’ajuntament de
la capital de la Plana es trencà
de sobte: “En un sopar de lliura-
ment dels premis que suposava
una festa literària per a la ciutat
de Castelló —explica R. Serra-
no—, en la meua intervenció
vaig expressar alguna queixa i
alguna demanda amb un to crí-
tic, però afable, en relació amb
la poca qualitat d’alguns progra-
mes de la nostra televisió públi-
ca, a què reclamàvemque assoli-
ra el seus objectius pel que fa a

la llengua i a la divulgació cultu-
ral. Aquest comentari va moles-
tar l’alcalde, aleshores el senyor
JoséLuis Gimeno, que immedia-
tament suspengué la col·la-
boració amb Tàndem i va posar
fi a una etapa que hauria pogut
ser molt fructífera”.

La relació amb Catalunya
tampoc no és sempre fàcil: “En

aquestsmoments hi hamolts so-
tracs en el camp de la
distribució i tenim dificultats
per a estar presents a les llibre-
ries”. Això és un problema afe-
git a la poca presència històrica
dels segells valencians a les tau-
les de novetats d’una ciutat com
Barcelona. Amb tot, continua
l’editora, és important mante-
nir els lligams: “La setmana pas-
sada, per exemple, presentàrem
a la llibreria Proa Espais de Bar-
celona les últimes novetats: El
Temps, primera obra de Laura
González i Aina Cordoncillo, i
Marieta i el Cap d’Any; va ser
fantàstic combinar la veterania
i el llarg recorregut de dues au-
tores com Fina Masgrau i Lour-
des Bellver amb la il·lusió
iniciàtica de dues joves que fa-
ran carrera”.

L’editorial aborda el futur di-
gitalitzant els seus fons. Mit-
jançant les ajudes del projecte
Enclave de la Biblioteca Nacio-
nal i de la Federació d’Editors
d’Espanya, Tàndem ha digitalit-
zat diversos títols que poden ad-
quirir-se en la plataforma edi.
cat. A banda, ha fet una
“superdigitalització” de Siringa,
unmètodeprogressiu d’aprenen-
tatge de flauta que té 14 anys,
però que és un “long seller”, del
qual ja s’han fet 12 impressions.

L’equip actual de Tàndem, in-
tegrat entre altres persones per
Amparo Sena —directora gene-
ral i gerent—, Sonia Riera, res-
ponsable del departament co-
mercial, Núria Cabezas, secre-
tària, i Maria Arnandis, assisten-
ta de la direcció editorial, afron-
ta el present amb “austeritat i
creativitat, fent un gran esforç
per bandejar el moment actual
de crisi”, conclou Rosa Serrano.

1 . Primer dia, dia, primeres
emocions. Quedem de bon
matí al bar de sempre de Be-

nimaclet.Nervis i somriures.Dot-
ze hores de vol i tenimTòquio als
peus. La visió impressiona. El
trànsit intens i la selva de llums
es confonen amb els cartells de
grafies japoneses. De lluny, la si-
lueta nevada del mont Fuji es
deixa entreveure sobre un desco-
munalmantell d’autopistes i edifi-
cis que es perden en l’horitzó.

2. Shibuya, Shinjuku, Ueno o
Ginza són el paradigma d’unmo-
del de ciutat que no té un centre,
sinóunaxarxadenuclis estructu-
rats entorn d’estacions de metro
gegantines. El metro és l’ànima
de la ciutat. Als seus vagons des-
cobrim que els japonesos eviten
el contacte físic, però no el
somriure. La multitud es disper-
sa harmònicament als passos de
vianantsmés transitats del plane-
ta. Ens sentim com formigues
perdudes sota la munió d’anun-
cis i pantalles que semblen senti-
nelles d’un univers de dibuixos
manga.

3.A les autopistesels cotxesno
sobrepassen mai els 100 km/h.
Les àrees de servei estan sempre
impol·lutes. Hi ha grans mà-

quines amb pantalles on et mos-
trencometpreparenel cafè i vitri-
nes on s’exposen reproduccions
perfectes dels plats que s’hi ser-
veixen.Semblenaparadorsperfec-
tes d’unmón perfecte. Als hostals
ondormimcopsem l’aroma tradi-
cional que impregna elmón rural
japonès. Ens descalcem a l’entra-
da, bevemel te verd servit al terra
i dormim en habitacions austeres
amb futons sobre tatamis.

4. Les sales de concerts estan
sempre amagades en el segon o
el tercer pis d’un edifici d’ofici-
nes. L’hospitalitat dels organitza-
dors sembla obligada. De vega-
des, fins i tot ens cuinen el sopar
a base de caldos de peix i verdu-
res als vestuaris. Els grups que
ens acompanyen sempre són hu-
mils i alegres. És ben curiós
veure comtoquencúmbia, rocka-
billy o rock celta a l’estil japonès.

5. Abans de tocar aprofitem
per parlar amb la gent. Avui al·lu-

cinem amb una japonesa que ha
arribat amb una samarreta nos-
tra. Però encara ens descol·loca
més aquell altre que, no és bro-
ma, ens toca No tingues por amb
la seua dolçaina. Sense paraules.
Els concerts són emocionants.
Sempredubteabansdecridar ‘Ko-
nanwa, Obrint Pas desu!’. La sala
estàplenad’unpúblicd’ulls amet-
lats que ha pagat uns 30 euros
per veure un grup si més no
exòtic. Potser semblen seriosos
però aviat perden la vergonya i
desdibuixen el seu posat quadri-
culat en una explosió de vida en
forma de crits i balls esbojarrats.
Nosaltres ens contagiem d’aque-
lla alegria difícil d’explicar que
se’ns barreja amb el cansament
acumulat després dels concerts a
Yokohama, Joetsu, Kanazawa,
Nagoya i Tòquio. A l’escenari ens
creuem les mirades com dient-
nos “sí, estem a 25.000 quilò-
metres de casa” amb el cor fet un
puny. Qui ens ho havia de dir
quan érem adolescents i vam de-
cidir tirar endavant un grup de
músicaen lanostra llengua?Emo-
ciona pensar-ho. Sobretot quan
Miquel entona la Muixeranga i el
concert s’acaba i nosaltres ens
abracem entre la suor i l’eufòria
immensa que et deixen els preju-
dicis combatuts. I esmicolats.

Postals des del Japó
El cantant d’Obrint Pas escriu de la seua gira japonesa

Xavi Sarrià

C onta Robert Darnton (Digi-
talitzar és democratitzar?,
Arcàdia, 2010) que als anys

cinquanta, quan era estudiant, la
biblioteca era el centre del cam-
pus, unamena de temple de la sa-
viesa “on es llegia en silenci: sense
soroll, ni menjar, ni cap pertor-
bació més enllà d’unamirada fur-
tiva a una possible parella inclina-
da sobre un llibre en silenciosa
contemplació”. Tot com correspo-
nia al que el temple guardava amb
zel i admiració. I qui d’una certa
edat no conserva records sem-
blants? Els qui en la dècada
següent estudiàvem ací, a Valèn-
cia, també portem en la memòria
el que significava la biblioteca del
carrer de la Nau i totes les mira-
des furtives o els passeigs interes-
sats al voltant del claustreque pre-
sidia, impertèrrit, Lluís Vives.Més
omenys el que feiaDarnton, aNo-
vaYork, quehaviadepassar entre-
migdels lleonsdepedraquecusto-
diaven l’entrada de la Biblioteca
Pública per a accedir a la sala mo-
numental de lectura del primer
pis. En efecte, els temps canvien i
els costums també. Els estudiants
d’ara ja no omplin de gom a gom
les biblioteques.Ho fan tan sols en
elsmoments crítics dels exàmens,
quan les converteixen en immen-
ses sales d’estudi, que no de con-
sulta i recerca, i sense que senten
el silenci com un imperatiu deri-
vat del respecte al lloc quasi sa-
grat en què es troben. Què no ha
canviat, i darrerament a un ritme
de vertigen, en el món del llibre?
Quan evoquem el que ara ja no és
costum, el silenci de les bibliote-
ques, la fitxa bibliogràfica en què
anotàvem el lloc exacte de quatre
línies que no volíem oblidar, la ca-
pacitat de reconéixer amb fruïció
la sentordepàgines florides i habi-
tades pels peixets de plata, tots
som una mica Darnton, és a dir,
tots ens deixem segrestar per en-
yorances que potser tenen més
d’esfumadura lírica que d’argu-
ment d’anàlisi. D’altra banda, pre-
cisaré que, en aquest territori de
la defensa aferrissada del llibre,
preferisc, més que el recurs a un
perfum monòton i embafador (si
fóra per aquest tret, no seria ca-
paç de distingir ni un sol dels lli-
bres que conserve de l’època d’es-
tudiant a la Nau), la reivindicació
del tacte, que et permet re-
conéixerungrapat de característi-
ques que fan de cada volum quasi
una peça única. En això, les noves
tecnologies ho tenen difícil per-
què, si bé hi ha editors de volums

electrònics que volen contrares-
tar la reivindicació de l’olor del lli-
bre (cas de CafèScribe, que Darn-
ton esmenta) tot regalant als seus
clients un adhesiu amb olor “lli-
bresca de resclosit”, com s’ho fa-
ranperapermetre’ns tenir l’objec-
te sencer entre les mans, palpar-
ne el llom o copsar el gramatge
amb el fregament suau, entre el
polze i l’índex, d’alguna de les
seues pàgines? Però si el llibre de
Darnton reivindica el futur del lli-
bre imprés i el de les biblioteques
com a àmbit fonamental per a la
lectura i la recerca, no és per la
seua capacitat d’evocació de cos-
tums ja periclitats, sinóperquèpo-
sa la digitalització al llocqueconsi-
dera més raonable. Certament, a
hores d’ara, no té cap sentit opo-
sar-se radicalment a una tecnolo-
gia que ha resolt un bon grapat de
problemes i que ha facilitat l’accés
a una informació que fins fa no
res romania tancada amb pany i
clau al temple de la saviesa. I si
penjar-se d’evocacions poètiques
sobre el temps perdut no és gaire
aconsellable per a una anàlisi co-
rrecta de les qüestions que ens
preocupen, tampoc no ho és
deixar-se enlluernar per lesmera-

vellesd’una tecnologia que, a vega-
des, es limita simplement a can-
viar l’embolcall sense resoldre els
problemes. Heus ací, exactament,
el moll de l’assumpte. Perquè la
impressionant digitalització dels
fons bibliogràfics que Google ha
encetat fa un temps, farà desapa-
réixer les dificultats d’accés a la
informació, a la saviesa recollida
en milers i milers de pàgines im-
preses que ocupenmilers i milers
demetresdeprestatges delsmaga-
tzems de les biblioteques? El lli-
bre de Darnton que comente és
unaajuda inestimableper a enten-
dre el problema autèntic i per a
trobar els criteris més raonables.
Enshi juguemmassaper aperme-
tre’ns el luxe d’obviar els proble-
mes i faríem bé d’esteranyinar els
sostres de la memòria i de no per-
metreque les lluminàriesde la tec-
nologia ens atrofien la capacitat
de discernir entre la direcció co-
rrecta i la banalitat.

A MANERA DE TASCÓ

Digitalitzar
Vicent AlonsoLa relació amb

l’ajuntament de la
capital de la Plana es
trencà de sobte

L’editorial
aborda el seu
futur digitalitzant
els seus fons

Avui al·lucinem amb
una japonesa que ha
arribat amb una
samarreta nostra

Darnton reivindica
el futur del llibre
imprés i el de les
biblioteques

Robert Darnton.
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