
47
Regió7 | DISSABTE, 26 DE GENER DEL 2013

CULTURES

 LLUMS I OMBRES DE GOOGLE BOOKS

La Biblioteca de Montserrat és
un dels centres que van posar el
seu extens fons a mans de Google
per al projecte de digitalització. El
director del centre abacial, el pare
Damià Roure, és una de les per-
sonalitats entrevistades en la pel·lí-
cula Google and the world brain, al
costat dels principals responsables
de biblioteques de l’envergadura
de les d’Oxford i Harvard. 

Quin és l’acord que es va esta-
blir entre Google i la Biblioteca de
Montserrat?

Arran de la proposta que ens va
fer la Biblioteca de Catalunya, que
han digitalitzat molts dels seus
llibres, ens va semblar interessant
oferir també una part dels nostres
fons que estan exempts de copy-
right.

Quins aspectes d’aquesta
col·laboració van voler tractar
els productors de la pel·lícula en
la seva visita a Montserrat?

Va ser una conversa general so-
bre la digitalització dels nostre
fons. També es va parlar del con-
tingut de la biblioteca i se’n van
prendre imatges.

La digitalització dels 23.400
llibres es va acabar i ja no hi ha
més col·laboració o queda ober-
ta la porta a més col·laboracions?
El fons digitalitzat és tot el que hi
ha a Montserrat?

En principi, vàrem triar entre els
nostres fons les obres dels segles
XVII, XVIII i XIX que no tenen
drets d’autor. Amb això es va con-
cloure la col·laboració. A dia d’avui,

el projecte amb Google no té con-
tinuïtat.

En un moment de l’entrevista
per al documental, us pregunten
què us sembla que Google no
pagués ni un euro per digitalitzar
els vostres llibres i vostè respon
amb el silenci. Per què no va vo-
ler contestar?

Com que la proposta va venir de
la Biblioteca de Catalunya, i con-
sideràvem de gran interès que es
pogués tenir accés a llibres digitals
de la nostra biblioteca, no ens ho
vàrem ni plantejar.

En algun moment, el projecte
va oferir-vos dubtes d’algun tipus
i us veu plantejar si calia accep-
tar-lo?

Tot va anar molt rodat i el pro-
cés, que ens semblava interes-
sant, es va desplegar amb una
gran correcció. No es va produir
cap conflicte, és clar.

El resultat de la digitalització i
la col·laboració ha satisfet les
vostres expectatives?

La impressió general és bona.
Considerem que així facilitem l’ac-
cés de la gent als fons de la nostra
biblioteca. Crec que amb això fem
un bon servei.
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Entrevista Damià Roure
Director de la Biblioteca de Montserrat. El monjo que
al monestir s’ocupa d’un dels fons més rics del país parla en
la pel·lícula que aborda el fenomen de Google Books

«No vam plantejar
cobrar a Google,
fem un bon servei»

«Vam posar a disposició

de la digitalització llibres

dels segles XVII a XIX que no

tenen drets d’autor»

«La proposta va venir de

la Biblioteca de Catalunya i

vam creure que és de gran

interès accedir a llibres digitals»

Entrevista
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Julián Hernández i Óscar G. Avendaño durant el concert de Siniestro Total a la sala Stroika

P. C. V.

na dimensió descone-
guda en la qual no
passa el temps. Aquest
sembla ser l’espai on

Siniestro Total ha viscut els darrers
trenta anys. El grup gallec va actuar
dijous a la Stroika en una mostra
de la potència i les maneres que
han mantingut la banda activa al
llarg de tres dècades. La cita man-
resana va ser la tercera data d’una
gira per sis ciutats catalanes que
avui els durà a la sala Clap de Ma-
taró i finalitzarà el dia 15 de febrer
a la Salamandra de l’Hospitalet. 

El fred, ser una nit entre setma-
na i la coincidència horària amb
l’eliminatòria de la copa del Rei de
futbol, a la qual Julián Hernández,
líder i cantant del grup, es va refe-
rir irònicament en més d’una oca-
sió, no van ser els millors aliats per
omplir la sala. A poc a poc, però, el

local es va anar emplenant fins
prop de la mitja entrada amb un
públic heterogeni i d’edats d’allò
més variades: des dels seguidors
més joves fins els que han acom-
panyat al grup durant els seus
més de trenta anys sobre les tau-
les; des dels rockers irreductibles
als que ja fa temps van canviar la
caçadora per l’americana.       

Durant prop de dues hores, la
banda gallega va fer un repàs dels
hits més coneguts de les diverses
etapes de la seva carrera, des de l’A

poco más (de metro escaso) que va
obrir la nit, fins peces tan cone-
gudes com Ay Dolores i Bailaré so-
bre tu tumba, que van fer moure
fins als seguidors més estàtics. 

Tampoc van faltar les versions,
algunes de les quals ja estan més
que integrades en el repertori de la
banda. Aquest és el cas, per ex-
emple d’Adiós muñeca, de Monc-
ho Alpuente y los Kwai i Soy así, de
Los Salvajes, que Hernández va de-
finir com «el millor grup català de
la història». Les més corejades,
però, van ser les interpretacions de
Highway to hell d’AC/DC i Sweet
home Alabama de Lynyrd Sky-
nyrd, adaptades com a Somos Si-
niestro Total i Miña terra galega.    

Aquesta última peça va ser l’en-
carregada de tancar uns bisos que,
gairebé, es van estendre més que
el mateix concert. Una segona
part de l’actuació, aquesta, mar-
cada per un ritme frenètic en què
les cançons es van succeir sense ni
una sola pausa, tot deixant músics
i públic exhausts.    
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Crònica

Una dimensió incombustible

Una terra desconeguda i amb
cervesa pròpia

Un dels moments més aplau-
dits va ser quan el vocalista Ju-

lián Hernández va afirmar que un
país independent és el que té una
cervesa pròpia tot fent un glop d’una
popular marca catalana, en clara refe-
rència a la situació política del país.



L’APUNT

Siniestro Total fa balanç de les seves tres dècades de carrera amb
un concert farcit de ‘hits’ davant d’un públic heterogeni a la sala Stroika


El Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) tancarà provisionalment, a
partir del 4 de març i durant dos
anys, la Sala Tallers; suprimirà de
la seva programació l’obra Pan-
orama, de Philippe Decouflé, i
oferirà fins a final de temporada
360 funcions en comptes de les 430
previstes inicialment.

El director del TNC, Sergi Belbel,
acompanyat per la gerent de l’e-
quipament, Mònica Campos, va

donar a conèixer ahir aquestes
mesures de «reajustament» a cau-
sa del descens dels ingressos pro-
pis, xifrat en el 28%, i al fet que el
romanent econòmic del teatre és
438.000 euros inferior al de 2012.

Així mateix, el teatre funciona
amb el pressupost prorrogat, per-
què els pressupostos de la Gene-
ralitat estan en procés parlamen-
tari i encara no se sap la subven-
ció que rebran de l’administra-
ció. Campos va assenyalar que
totes aquestes circumstàncies
comporten que la disminució to-
tal prevista d’ingressos per al 2013
«rondi el milió d’euros».  Segons
Campos, davant aquesta situació
calia reaccionar, perquè «seria de
gestors imprudents no fer-ho», i va

avançar que també s’està treballant
en un nou pla de viabilitat, sense
que hagi precisat si es contempla
en el futur un ERO per als treba-
lladors del centre, un total de 129
(98 fixos i 31 fixos discontinus).

Abatut, Sergi Belbel va comen-
tar que totes les mesures s’han ha-
gut d’adoptar després d’una reunió
convocada per la comissió eco-
nòmica del consell d’administra-
ció, dimecres passat, i va anat des-
granant les que afecten la pro-
gramació, que incideixen espe-
cialment a la Sala Tallers, que no-
més manté en les dates previstes
l’obra Groenlàndia, de Jordi Fabra,
dins del Projecte T6. La sala con-
tinuarà sent un espai de creació i
assaig, i es podrà llogar.
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L’equipament preveu
per a aquest 2013 una
disminució d’ingressos
d’1 milió d’euros



El TNC tanca dos anys la Sala Tallers i
suprimeix 70 funcions de les 430 previstes

Els responsables de «Google and the world
brain» van filmar localitzacions a Montserrat


Damià Roure es prepara per parlar per a la pel·lícula 

POLAR STAR FILMS


