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Dues aplicacions que 
condueixen al deliri

H
i ha un hàbit de la lectura. 
Com hi ha un hàbit de 
menjar, dormir, passejar 
i cabrejar-se amb el Go-

vern. Per a alguns –i m’hi incloc– 
més que hàbit és un vici. Aquest vici 
l’alimenten editors i llibreters, que 
aquesta setmana s’han reunit a 
Barcelona a la fira Líber, i als quals 
agraeixo que segueixin facilitant-
me (i que s’hi esforcin, malgrat les 
dificultats del sector) la dosi diària 
sense la qual, amb probabilitat, 
m’enfilaria per les parets. No vull ni 
pensar el que pot ser una síndrome 
d’abstinència literària. Una tarda, i 
sense una altra cosa a mà, em vaig 
llegir d’una tirada el manual d’ins-
truccions d’un lector de Blue Ray 
acabat de comprar. No en vaig en-
tendre res, però va calmar la set i la 
urgència. 

 Tema important del  Líber 
d’aquest any ha estat la implanta-
ció, lenta però creixent, del llibre 
electrònic. Que jo no sé quins pe-
cats deu haver comès per ser casti-
gat amb un IVA del 21%. Amb un 
gravamen d’un calibre aixì li resul-
tarà molt difícil créixer i desenvolu-

par-se. Necessitat, doncs, de vitami-
nes, ha d’arribar en forma d’imagi-
nació per aconseguir un producte 
que resulti molt més atractiu que 
el tradicional negre sobre blanc. Al-
guns ja ho han aconseguit. 
 Vull compartir amb vosaltres la 
satisfacció de dues troballes recents 
que aconsegueixen enlluernar i 
convèncer el més incrèdul. Són du-
es aplicacions (apps, en llenguatge 
trendy) per a l’iPad.  

Llegir i escoltar

La primera, Shakespeare’s Sonnets, pot 
conduir, i de fet condueix, fins al de-
liri: els 154 sonets de l’autor en múl-
tiples formats, des del facsímil de la 
primera edició del 1609 fins a altres 
edicions comentades  pels millors 
especialistes, i –last but not least– el 
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Els millors actors 
anglesos reciten en 
l’iPad els 154 sonets 
de Shakespeare 

recitat en viu, davant de la càmera, 
de tots els sonets, a càrrec dels mi-
llors actors del teatre anglès, a ele-
gir: Patrick Stewart, Simon Russell 
Beale, David Tenant, Sian Philips... 
Per no creure-s’ho, vaja. I la segona 
és per a això i més: The Waste Land, 
el famós poema de T.S. Elliot. L’app 
en qüestió permet llegir el facsímil 
del manuscrit original amb notes 
i correccions de l’autor, veure una 
filmació de l’actriu Fiona Shaw in-
terpretant el poema de manera su-
blim, i –last but not least– l’audició 
del text a càrrec de veus  a elegir, en-
tre altres la de l’autor mateix en du-
es etapes diferents de la seva vida 
(1933 i 1947) o les d’Alec Guinness i 
Vigo Mortensen, entre molts. 
 Impossible en paper, el llibre 
electrònic, en aquests dos casos, 
guanya per golejada. H

punta

Jordi Bosch 
rellevarà  
Anna Lizaran 
en ‘La bête’ 
del TNC
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Després de diversos dies d’incertesa, 
a l’espera del resultat d’uns exhaus-
tius exàmens mèdics, el Teatre Naci-
onal de Catalunya va anunciar ahir 
la substitució d’Anna Lizaran per 
Jordi Bosch per al paper protagonis-
ta de La bête, la comèdia de David Hir-
son dirigida per Sergi Belbel que ha-
via d’inaugurar aquesta setmana la 
temporada. El canvi sorprèn en prin-
cipi (actor per actriu) però s’explica 
pel fet que Lizaran havia d’interpre-
tar un paper masculí (el d’un còmic 
de carrer) en una obra ambientada 
al segle XVII i inspirada en les peces 
de Molière. La substitució obliga a 
posposar l’estrena fins al dia 25.
 Els doctors han prescrit un pe-
ríode de descans a Lizaran després 
que la veterana intèrpret fes setma-
nes que estigués afectada per un pro-
blema de diagnòstic complicat que 
li afectava la mobilitat. El mateix 
Belbel va explicar quan es va veure 
obligat a suspendre la presentació 
de l’espectacle als mitjans.

PAPER EXIGENT / La bête és, a més, una 
obra d’una gran exigència per al pro-
tagonista. Circumstància que ara 
haurà d’afrontar un intèrpret tan 
expert com Jordi Bosch en tot just 20 
dies de treball fins a l’estrena. Per 
exemple, la peça s’inicia amb un mo-
nòleg de mitja hora en el vers ale-
xandrí en què està escrit el text. 
Bosch liderarà un gran elenc amb 
Jordi Boixaderas i Abel Folk.
 El TNC va anunciar ahir la sus-
pensió de totes les funcions ante-
riors al dia 25, encara que va obrir 
la porta a fer alguna representació 
prèvia a l’estrena oficial si el desen-
volupament dels nous assajos ho 
permet. H

problema de salut


