
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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