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Fruit de l’acord entre El profesional de la Información i 
l’Editorial UOC ha sorgit aquesta nova col·lecció de llibres 
–que en el moment d’escriure la ressenya encara són a la 
impremta–, i de la qual us presentem el segon número: 
La revolución del libro electrónico. La iniciativa té un en-
focament similar a la coneguda col·lecció «Vull saber», de 
la mateixa editorial, que pretén divulgar coneixement de 
temàtiques d’interès per a un públic no especialitzat.

El text desenvolupa el concepte de llibre electrònic en el 
primer capítol, i segueix amb la seva evolució històrica per 
tal de mostrar el camí recorregut fins ara i saber on hem 
arribat. Dedica un interessant capítol, el tercer, als models 
de negoci i al mercat editorial, que complementa parlant 
dels dispositius de lectura, les prestacions i les aplicacions 
sorgides fins ara. La part final serveix per analitzar la figura 
de l’autor i del lector, a través dels conceptes d’autopubli-
cació i lectura social. Tot plegat, un centenar de pàgines 
per saber-ho gairebé tot del llibre electrònic i estar al dia 
de la seva evolució.
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1. José Antonio Cordón. La revolución del libro electrónico. Barcelona: Editorial UOC, 2011. Colección «El profesional de la información», núm. 2. 

La introducció situa els inicis del llibre electrònic en l’any 
1971 i aventura que el 2022 serà l’any de fer balanç de la 
primera fase, que Cordón anomena e-incunable. Defineix 
a continuació la revolució del llibre electrònic a partir del 
que anomena «la triple ruptura», a partir de tres aspec-
tes que l’allunyen del llibre convencional: l’hipertext, i els 
conceptes d’autoria i de propietat intel·lectual. Segons 
Cordón, ara ens trobaríem davant del quart element que 
conformaria aquesta revolució: el concepte d’electrònic, 
terme sobre la definició del qual encara no s’ha arribat a 
un consens. A més, cal tenir en compte que les regulaci-
ons legislatives a vegades porten associades renovacions 
terminològiques.

A continuació, Cordón elabora una taula comparativa en-
tre el llibre analògic i el digital, així com una cronologia 
històrica de l’edició i del llibre electrònic, que permet 
tenir una visió detallada del camí recorregut, i hi afegeix 
les que ell creu que poden ser les etapes previsibles 
en la seva evolució futura. Com a exemple, l’autor afir-
ma que l’any 2015 moriran les llibreries locals i les bi-
blioteques més petites es transformaran en cibercafès, 
i el 2023 els dispositius de lectura arribaran a ser tan 
prims com el paper, gràcies a l’evolució tecnològica de 
l’e-paper.
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A les pàgines dedicades als models de negoci, s’hi asse-
nyalen propostes empresarials noves, i es planteja l’accés 
obert com a opció de model de negoci. Pel que fa a les 
principals plataformes d’accés als llibres electrònics de 
l’Estat espanyol, repassa l’oferta de llocs com Libranda 
(www.libranda.com), Todoebook (www.todoebook.com), 
Leer-e (tienda.leer-e.es) o Laie (www.laie.es); a més de les 
internacionals Amazon i Barnes & Noble, que ofereixen el 
seu contingut en espanyol.

Cordón dedica un capítol als dispositius i a les aplicacions 
de la lectura. Explica, entre d’altres, qüestions com què 
va suposar el naixement de la tinta electrònica i la conse-
güent proliferació de dispositius de lectura com Kindle o 
iPad. Les aplicacions de la lectura són analitzades a conti-
nuació. La lectura social és el darrer concepte analitzat: un 
tipus de lectura que respon als models d’aprenentatge 2.0 
i que integra el model de socialització a què es vol arribar 
amb la lectura. 

Per acabar, del llibre de José Antonio Cordón se’n pot ex-
treure que l’evolució de l’escriptura i dels models d’im-
pressió i de lectura han causat canvis en els usos i hàbits 
socials. Per altra banda, el ritme d’evolució de les tecno-
logies de la comunicació és molt superior a l’assimilació 
lenta de les institucions. L’horitzó 2022 s’apropa i llavors, 
segurament abans i tot, s’haurà de fer balanç.
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Els millors professionals 
estan al Col·legi i poden utilitzar els 

millors serveis professionals:

o Servei d’orientació laboral
o Assessoria jurídica i fiscal gratuïtes

o Compte de correu professional
o Espais gratuïts al centre de Barcelona

o Cursos gratuïts i una extensa programació de cursos especialitzats
o Els millors descomptes del mercat en telefonia fixa, mòbil i internet i altres serveis professionals

o Publicacions professionals d’accés exclusiu a través de la Biblioteca electrònica: Item, eines i instruments, etc.

Descobreix tot el que podem fer per tu!

Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
www.cobdc.org




