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TEATRE

Com un peix dins l’aigua
l’encarregat de donar una mena de 
conferència sobre els set pecats capi-
tals i Shakespeare, o millor dit les 
obres del dramaturg més represen-
tat en la història del teatre, segura-
ment amb molta diferència sobre el 
segon i que em consta que Colom co-
neix sobradament i ho demostra. Pe-
rò no es tracta tan sols ni molt man-
co d’una exhibició erudita de l’autor 
de Dimonis, encara que imprescindi-
ble perquè l’obra rutlli per entre El 
rei Lear, Hamlet, Coriolà, Mesura per 
mesura o El mercader de Venècia en-
tre algunes altres, amb humor, in-
tel·ligència i fluïdesa, amb la inesti-
mable col·laboració del senyor Vallès 
i part del públic interactuant amb el 
professor Alastuey, un altre rol, el de 
professor, que domina Lluís Colom, 
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Dimonis és una peça escri-
ta i interpretada per Llu-
ís Colom i dirigida per 
Joan Gomila. Em manca 
al programa de mà el 

nom de l’actor que interpreta el se-
nyor Vallès Armengol, Eusebi, amb 
l’accent tal qual, que es diu Joan Ma-
ria Pascual i que exerceix d’ajudant 
del professor Don Antonio Alastuey, 

que per tant es troba sobre l’escena-
ri com un peix dins l’aigua. 

Pràcticament una hora que ser-
veix perquè el protagonista vagi in-
terpretant diferents personatges 
amb una actuació mesurada, sòbria 
i acurada. I un altre cop esmentar la 
presència de qui posa la nota d’hu-
mor, el senyor Vallès, clar. Un exer-
cici molt compensat en tots els ves-
sants de l’espectacle a partir dels pe-
cats capitals: peresa, luxúria, avarí-
cia, gola, enveja, ira i supèrbia, o el 
que ve a ser el mateix, un calidosco-
pi de la condició humana, mitjan-
çant els personatges més coneguts, 
si és que n’hi ha algun que no ho si-
gui, del bard d’Stratford-upon-
Avon, de qui encara ningú no sap 
ben bé qui era o si tan sols va existir 
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Els agregadors de notícies hauran 
de pagar per reproduir continguts. 
És una de les novetats de la nova 
llei de la propietat intel·lectual. 
L’altra és la creació d’una única 
entitat de gestió de drets d’autor.

d’un text. “Tenen, però, el dret ir-
renunciable d’una compensació 
equitativa”, va puntualitzar Wert. 
El ministre de Cultura no va especi-
ficar com es calcularà aquesta com-
pensació als editors i als autors ni 
les quanties. “És el pas més impor-
tant que ha fet un govern a Espanya 
per la protecció de dades”, va dir el 
president de l’Associació d’Editors 
de Diaris Espanyols, Luis Enríquez. 

Una única entitat de gestió 
Un sol ens privat funcionarà  
com a finestreta única 
Un dels grans reptes de la nova llei 
era regular el funcionament de les 
entitats de gestió, sobretot després 
de l’escàndol de la SGAE –el presi-
dent de l’entitat, Teddy Bautista, va 
ser detingut per desviar fons–. El 
govern espanyol planteja crear una 
finestreta única. “Serà una entitat 
de caràcter privat i hi participaran 
totes les entitats de gestió”, va dir 
Wert. Aquesta nova entitat serà 
controlada per la Comissió Nacio-
nal dels Mercats i la Competència, 
que repartirà els guanys a cada enti-
tat. La SGAE és crítica: “La llei mi-
llora respecte al plantejament inici-
al, però continua col·locant el sector 
cultural a Espanya amb desavantat-
ge respecte a altres països”.  

Multar els intermediaris 
Les sancions podran ser de 
300.000 euros i es tancaran webs 
Wert va insistir que un dels grans 
objectius de la nova llei és crear ins-
truments més eficients per acabar 
amb la pirateria. “Espanya no pot 
ser Somàlia en temes de pirateria 
intel·lectual”, va dir. No només es 

perseguirà les webs que allotgin 
continguts il·legals sinó també els 
intermediaris. “Se sancionaran tots 
els que facilitin enllaços a aquests 
continguts. D’aquesta manera s’ac-
tua contra les entitats que faciliten 
específicament i massivament els 
continguts de manera il·lícita”, va 
puntualitzar el ministre de Cultura. 
Les sancions contra la pirateria po-
dran anar dels 30.000 als 300.000 
euros. Es podran tancar les webs 
que incompleixin la llei. Wert tam-
bé va anunciar que es posaran faci-
litats per denunciar: qualsevol titu-
lar podrà demanar a un jutge, per la 
via civil, identificar el titular d’una 
pàgina web que estigui oferint con-
tingut il·legal.  

El president de l’Associació d’In-
ternautes, Víctor Domingo, va ser 
molt crític amb aquest punt de la 
nova llei. “És aberrant criminalitzar 
l’enllaç. No es resol un problema, si-
nó que es crea una inseguretat jurí-
dica”, assegurava.  

Acotar la còpia privada 
Compensacions a l’espera d’una 
nova normativa comunitària 
Després que el Tribunal de Justícia 
de la UE obligués el govern espanyol 
a suprimir el cànon digital, perquè el 
considerava abusiu, es va crear la 
compensació per còpia privada. 
Amb aquest canvi, les entitats de 
gestió van passar de rebre 115 mili-
ons d’euros a 5 milions, que es pa-
guen dels pressupostos de l’Estat. 
“És un sistema transitori, a l’espera 
d’una harmonització comunitària”, 
especifica el ministeri de Cultura. 
Mentre no arriba, però, la nova llei 
acota el concepte de còpia privada. 
“Continuen sent privades les repro-
duccions de CD o DVD comprats, i 
les gravacions de fonts de televisió 
o ràdio per a un visionat posterior”, 
assenyala la llei. En canvi, no es con-
sideraran còpia privada, per exem-
ple, les còpies de les còpies, les que es 
facin d’un CD prestat o de les can-
çons baixades d’iTunes. e 

SÍLVIA MARIMON  
BARCELONA. Ha estat un procés 
lent i polèmic, però finalment ahir 
el consell de ministres va donar el 
vistiplau al projecte de reforma de 
la llei de la propietat intel·lectual. A 
partir d’ara començarà la seva tra-
mitació parlamentària i la previsió 
és que la nova norma, que ha pro-
vocat tensions entre ministeris i ha 
obligat a modificar diverses lleis, si-
gui vigent el tercer trimestre de 
l’any. Pocs minuts després que la vi-
cepresidenta del govern espanyol, 
Soraya Sáenz de Santamaría, i el mi-
nistre de Cultura, José Ignacio 
Wert, compareguessin davant la 
premsa per anunciar la decisió del 
consell de ministres, ja es va encen-
dre la xarxa.  

La ‘taxa Google’ 
Els agregadors de notícies hauran 
de pagar una compensació 
No és una novetat que un govern in-
tenti que els agregadors com Google 
News i Yahoo News paguin per re-
produir continguts. A Alemanya els 
agregadors estan obligats a pagar lli-
cències a les empreses editores. A 
Bèlgica, en canvi, Google no paga, si-
nó que s’anuncia als mitjans. El go-
vern espanyol opta per una altra via: 
la compensació. Els agregadors no 
hauran de demanar cap autoritza-
ció per reproduir petits fragments 

La nova llei perseguirà amb més duresa la pirateria i sancionarà els que allotgin o 
facilitin enllaços als continguts il·legals. FRANCESC MELCION 

El govern espanyol vol 
que Google pagui per 
reproduir continguts

El consell de ministres aprova la reforma 
de la llei de propietat intel·lectual

Crítica

Crítica 
L’Associació 
d’Internautes 
creu que la 
nova llei crea 
inseguretat 
jurídica 

realment. El que sí existeixen són els 
seus personatges i les seves obres en 
una lliçó de coneixement del més 
obscur de l’ésser humà, que no ha va-
riat ni poc ni gens al llarg dels segles. 
Això és el que mostra i demostra 
Lluís Colom, amb elegància i savie-
sa, i amb un sentit de l’humor més 
britànic que una altra cosa, un altre 
pal que domina l’autor i ho posa al 
servei del seu discurs, amb un altre 
vesant no menys important, la im-
provisació, que et deixa amb la sen-
sació que t’has perdut alguna cosa i 
que no estaria malament tornar-la a 
veure per gaudir-la una miqueta 
més i fins i tot amb més profunditat, 
que amb un sol cop et queden molts 
racons amagats i alguna lectura més 
enllà de l’entreteniment.e

Dimonis  
L’espectacle 
ofereix un 
calidoscopi de 
la condició 
humana


