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Fragmenta Editorial, en col·laboració amb la xarxa d'editors independents Edi.cat, ha fet una aposta pel llibre electrònic
amb dos llibres del seu fons (El zen i El sufisme) i amb una novetat d'aquest estiu (La Setmana Tràgica). Els dos primers
ja estan disponibles en dos formats electrònics diferents, i en pocs dies també ho estarà el tercer. És una iniciativa
pionera en l'àmbit de l'edició de llibre d'assaig sobre religions en català.
Fragmenta Editorial, 14 des. 09

El zen, de Raquel Bouso, i El sufisme, de Halil Bárcena, són els dos primers títols del catàleg de Fragmenta disponibles en
format electrònic. En paper van aparèixer al setembre del 2008, i un d'ells, El sufisme, és a punt d'esgotar la primera
edició (de 1.000 exemplars). Són llibres de fons, que Fragmenta continuarà tenint vius al seu catàleg de llibre en paper,
però que a partir d'ara també estan disponibles com a e-book. En pocs dies, s'incorporarà La Setmana Tràgica. Tres
articles, de Joan Maragall, que va aparèixer al juliol passat.
Tots tres llibres es podran descarregar en qualsevol dels tres grans formats electrònics existents en l'actualitat: e-pub,
mobipocket i PDF. En aquests moments ja són descarregables en els dos primers formats a la plataforma edi.cat, i en PDF
al portal Todoebook.com de Publidisa.
Ignasi Moreta, editor de Fragmenta, comenta: "El zen, El sufisme i La Setmana Tràgica són tres tres llibres que han tingut
una bona acceptació en la seva versió en format paper. Són llibres de fons, que sempre aniran funcionant perquè sempre
tindran lectors. Ara els ha arribat el torn de presentar-se també en versió electrònica. Fragmenta vol prendre part activa
en el procés de naixement i consolidació de nous formats per a la transmissió de la cultura escrita. Convençuda que els
formats electrònics no substituiran mai el llibre imprès sobre paper, aposta per un futur híbrid on conviuran formats
diversos i complementaris. Les funcionalitats específiques del llibre electrònic (estalvi d'espai, possibilitat d'ampliació del
cos de lletra, la cerca de paraules, etc.) i els avantatges del llibre imprès (la possibilitat de llegir-lo sense dispositius de
cap mena, la bellesa i l'aura associada a l'objecte llibre) permeten preveure a llarg termini un futur de coexistència de
formats, destinats a usos diferents i complementaris."
Fragmenta fa la seva aposta pel llibre electrònic a través de la plataforma Edi.cat. Ignasi Moreta ho valora d'aquesta
manera: "Al juliol els responsables d'Edi.cat es van posar en contacte amb nosaltres. De seguida ens vam adonar que
parlàvem el mateix llenguatge. Es tracta d'una xarxa d'editors independents: els petits editors tenim un contacte molt
estret amb el text, amb l'autor i amb els lectors, i això fa que la nostra relació amb els llibres que publiquem sigui molt
intensa. Els editors d'Edi.cat parlem un mateix llenguatge, i en aquest sentit des de Fragmenta valorem molt positivament
la col·laboració que hem iniciat."
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Tota la informació continguda en aquesta pàgina és propietat de l'agencia Flama.info o bé d'altres mitjans, la qual cosa s'avisarà sempre.
Per a qualsevol dubte entreu a l’apartat contacte/suggeriments.
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