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HISTÒRIA I BIOGRAFIA

El premi 
Comillas 2012 
queda desert 
El premi Comillas d’història, biogra-
fia i memòries, que l’editorial Tus-
quets convoca des del 1988, ha estat 
declarat desert per tercera vegada 
en la seva història. Segons el jurat, 
cap dels manuscrits, un total de 56, 
que han arribat a la fase final de se-
lecció «s’ajusta completament a l’es-
perit de les condicions estipulades 
per les bases, malgrat els indubta-
bles valors d’alguns dels textos pre-
sentats». El guanyador del 2011 va 
ser l’assaig històric El caso Casas Vi-
ejas, de Tano Ramos García.

‘TEATRE ACCESSIBLE’

El Goya adapta 
obres per a 
discapacitats
El Teatre Goya Codorníu de 
Barcelona participa aquesta tem-
porada  en el projecte Teatre accessi-
ble. El teatre brindarà als discapa-
citats auditius i visuals la possibi-
litat d’anar a veure algunes de les 
seves representacions adaptades, 
com Querida Matilde (29-30 setem-
bre) i El Nom (9-11 novembre). Les 
59 sessions accessibles en 22 pro-
duccions teatrals de Barcelona, 
Madrid i València inclouen el ser-
vei de subtitulació, audiodescrip-
ció i bucle magnètic. 

Mor el 
‘crooner’ 
Andy 
Williams

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El cantant nord-americà Andy 
Williams va morir dimarts pas-
sat a la nit a Branson (Missouri), 
als 84 anys, a conseqüència d’un 
càncer de bufeta. El popular croo-
ner va debutar per primera vega-
da en la música el 1935 amb el Wi-
lliams Brothers Quartet, un grup 
format amb els seus tres germans, 
que van tenir com a gran èxit el hit 
Swinging on a star amb Bing Cros-
by, el 1944. Anys després, el 1953, 
el cantant va començar la seva 
carrera en solitari amb un estil 
personal entre el rock and roll i la 
cançó melòdica. Va ser una de les 
veus més reconeixibles i exitoses 
dels anys 60, època en què li va ar-
ribar el reconeixement de la mà 
de temes tan coneguts com Mo-
on river i Born free, i pel programa 
televisiu The Andy Williams Show, 
que es va emetre durant una dè-
cada abans de convertir-se en un 
espectacle anual que se celebra 
cada any per Nadal.
 Williams es va casar tres cops i 
va tenir tres fills. La primera vega-
da va contraure matrimoni amb 
una ballarina del Folies Bergère 
que, més endavant, va assassinar 
d’un tret un altre nòvio seu. H

ÒBIT

La pirateria endarrereix el nou 
llibre de Rowling a Espanya
3‘The casual vacancy’ surt a la venda avui en anglès, francès i alemany

ERNEST ALÓS
BARCELONA

L
a passió amb què els espa-
nyols es descarreguen con-
tingut piratejat a internet i 
es resisteixen a pagar per lli-

bres, discos o pel·lícules en versió di-
gital té un preu. I no es tracta sola-
ment del descens d’ingressos per als 
autors i editors. Avui mateix en te-
nim  un exemple: la primera novel·la 
per a adults de J. K. Rowling, The casu-
al vacancy, una comèdia negra situa-
da en un poble anglès, arriba simul-
tàniament a les llibreries en anglès, 
francès i alemany. Però no en caste-
llà ni en català, malgrat l’interès que 
hi havien mostrat les editorials Sala-
mandra i Empúries. El temor dels 
agents de Rowling que el llibre es fil-
trés i difongués massivament abans 
que l’original en anglès comenci a 
circular ha fet que els editors que 
han comprat els drets no hagin tin-
gut fins avui ni tan sols accés al text, 
així que es veuran obligats a traduir 
el llibre a marxes forçades per arri-
bar, com a mínim, per Nadal.

PRECEDENTS PERILLOSOS / Els represen-
tants de l’escriptora no van deixar 
gens de marge a la negociació, argu-
mentant la mala reputació d’Espa-
nya com a paradís de la pirateria. A 
part de la pirateria digital, al mercat 
llatinoamericà està molt estesa tam-
bé la còpia il·legal de llibres impre-
sos. N’hi ha alguns precedents dissu-
asoris, com el fet que l’última novel-
la de Carlos Ruiz Zafón, El presoner del 
cel, circulés per internet fins i tot una 
setmana abans que els exemplars 
impresos sortissin a la venda. Plane-
ta va arribar a la conclusió que el 
text va ser escanejat en una de les di-
verses plantes d’Amèrica Llatina i Es-

panya on s’havia comen-
çat a imprimir el llibre. 
Una situació incontrola-
ble que s’hauria pogut 
tornar a produir amb la 
distribució del llibre de 
Rowling (Salamandra en 
té els drets per a Espanya i 
Amèrica Llatina) i que po-
dria haver provocat que 
es conegués el contingut 
del llibre a través de la versió espa-
nyola abans que l’anglesa (l’embar-
gament informatiu ha estat total, i 
els pocs crítics i periodistes que han 
pogut llegir el llibre ho han fet fir-

mant un compromís de 
confidencialitat vigent 
fins avui, i de vegades 
fins i tot llegint el text so-
ta la vigilància d’un re-
presentant de l’autora, 
sense poder emportar-se 
un exemplar a casa.
 Però la pirateria no 
ha estat pas l’únic mo-
tiu. L’editorial que s’ha 

quedat amb els drets del llibre en an-
glès, Little, Brown, forma part del 
grup editorial francès Hachette, i 
per aquest motiu la publicació tam-
bé en llengua francesa era inevita-

ble. I l’aparició simultània de la ver-
sió en alemany, segons els represen-
tants de l’autora, era necessària per 
evitar que les vendes de l’original en 
anglès deixessin el mercat arrasat a 
Alemanya.
 Si el bon nivell de domini de l’an-
glès fa que això suposi un perill per 
a les edicions a França i Alemanya, 
i no en els altres dos grans mercats 
del llibre del continent (Itàlia i Espa-
nya), es podrà veure en els pròxims 
dies: les llibreries espanyoles (i bo-
tigues on line com Amazon i iBooks) 
vendran també a partir d’avui The ca-
sual vacancy. H 

LES LLIBRERIES DISTRIBUIRAN LES EDICIONS EN ALTRES LLENGÜES

33 J. K. Rowling, en l’estrena de l’última entrega de l’adaptació al cine de Harry Potter, el juliol del 2011.
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