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Viure en societat implica una sèrie d’obligacions, 
drets i compromisos. Un dels tants pot ser el fet 
d’intercanviar regals. Només hi ha un plaer més 
gran que el fet de rebre un obsequi i és la satis-
facció de fer-lo.
Ara bé, vivim en una societat de consum i un cop 
obert el present és temptador col·locar-hi una 
etiqueta amb el suposat cost del mateix. Però hi 
ha ocasions en què això no és possible: quan el 
regal és una artesania feta amb tot l’amor i tota 
la dedicació. Així pot ser els primers gargots d‘un 
infant o un acurat dibuix d’una mà destra.
Quan vàrem decidir editar la revista la primera 
cosa que vàrem tenir clar és que seria gratuïta. 
Evidentment i en primer lloc per als socis, per 
intercanvi amb altres institucions que hi estiguin 
interessades i per a tothom que així ens ho 
sol·liciti. 
Però, com expressar aquest desig? No posant-hi 
res. I, com se sabrà? Posar “exemplar gratuït”. 
Això implica no donar a la revista cap valor. 
Donar-hi un preu. Quin?
Vàrem calcular no tan sols el cost material, sinó 
el cost immaterial. Els articles són treballs 
altruistes dels autors, a qui agraïm molt sincera-
ment totes les col·laboracions fins ara rebudes i 
n’esperem moltes més; l’equip de redacció hi 
dedica moltes hores, no de treball sinó de lleure i 
tots plegats moltes i moltes il·lusions per fer un 
treball tal vegada senzill però digne. Totes aques-
tes hores van donar una quantitat astronòmica, 
però real, no sols de cost, sinó de valor, i és la 
que figura com a PVP. Posar menys quantitat 
seria devaluar el nostre treball.
Quan donem a un amic aquesta revista, li oferim 
el nostre saber adquirit el dia a dia, no a la 
universitat , sinó a la vida amb dedicació i entu-
siasme, intentant saber-ne cada cop una mica 
més.
És un treball fet amb el cor per al cor. No ho 
podem valorar com una revista del cor.

Vivir en sociedad implica una serie de obligacio-
nes, derechos y compromisos. Uno de los tantos 
puede ser el hecho de intercambiar regalos. 
Sólo hay un placer mayor que el hecho de recibir 
un obsequio y es la satisfacción de hacerlo. 
Ahora bien, vivimos en una sociedad de consu-
mo y una vez abierto el presente es tentador 
colocar una etiqueta con el supuesto coste del 
mismo. Pero hay ocasiones en que esto no es 
posible: cuando el regalo es una artesanía 
hecha con todo el amor y toda la dedicación. Así 
puede ser los primeros garabatos de un niño o 
un cuidado dibujo de una mano diestra. 
Cuando decidimos editar la revista lo primero 
que tuvimos claro es que sería gratuita. Eviden-
temente y en primer lugar para los socios, para 
intercambio con otras instituciones que estén 
interesadas y para todo aquel que así nos lo 
solicite. 
Pero, ¿cómo expresar este deseo? No poniendo 
nada. Y, ¿como se sabrá? Poner "ejemplar 
gratuito". Esto implica no dar a la revista ningún 
valor. Darle un precio. ¿Cual? 
Nosotros calculamos no sólo el coste material, 
sino el coste inmaterial. Los artículos son 
trabajos altruistas de los autores, a quienes 
agradecemos muy sinceramente todas las 
colaboraciones hasta ahora recibidas y espera-
mos muchas más; el equipo de redacción dedica 
muchas horas, no de trabajo sino de ocio y 
todos juntos muchas y muchas ilusiones para 
hacer un trabajo tal vez sencillo pero digno. 
Todas estas horas dieron una cantidad astronó-
mica, pero real, no sólo de coste, sinó de valor, 
y es la que figura como PVP. Poner menos 
cantidad sería devaluar nuestro trabajo. 
Cuando damos a un amigo esta revista, le 
ofrecemos nuestro saber adquirido el día a día, 
no en la universidad, sinó en la vida con dedica-
ción y entusiasmo, intentando saber cada vez un 
poco más. 
Es un trabajo hecho con el corazón para el 
corazón. No lo podemos valorar como una 
revista del corazón.


