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TEMPLE DEL FANTÀSTIC I LA CIÈNCIA-FICCIÓ A BARCELONA

fantasia i literatura de culte des de 
fa 30 anys. I quedi clar que friqui no 
és per a cap dels seus usuaris una 
etiqueta a combatre sinó una meda-
lla guanyada a cop d’erudició sobre 
mons alternatius, samarreta negra, 
gafapastes i el convenciment que Star 
Wars va ser més important que la 
guerra del Golf. 

Homenatge a Paco Porrúa

Amb dos quilòmetres lineals de 
prestatges i 500 metres quadrats 
de local, la nova Gigamesh presu-
meix de ser la «llibreria friqui més 
gran d’Europa», amb el permís del 
londinenc Forbbiden Planet, pot-
ser de més capacitat però no tan ma-
joritàriament dedicat a la venda de 
llibres. La joia de la corona és una 
espaiosa sala d’actes denominada 
Francisco Porrúa, el llegendari edi-
tor i traductor argentí d’origen es-
panyol que als seus 92 anys viu fora 
dels focus a Barcelona. Porrúa, cre-
ador del segell Minotauro, que va 
acabar venent a l’editorial Planeta 
(¡ai, abans que Peter Jackson rellan-
cés les vendes d’El senyor dels anells, 
la novel·la!), és una de les grans in-
fluències del propietari de la llibre-
ria, Alejo Cuervo, i aquesta és la se-
va manera de reconèixer-ne la và-
lua. Cuervo també ha homenatjat 
l’editor i autor Domingo Santos do-
nant el seu nom a la gran prestatge-
ria que recull, amb llibres antics i de 
segona mà, la pràctica història de la 
ciència-ficció en espanyol, amb edi-
cions argentines i mexicanes dels 
anys 40 i 50. 
 El programa d’actes d’avui inclou 
una taula rodona sobre il·lustració 
(16.30 hores) i una sessió non-stop 
(18.00 a 20.00 hores) de firmes amb 
autors i historietistes del fantàstic 

Avui no serà el dia de l’orgull fri-
qui però mereixeria ser-ho, per-
què un dels seus grans temples, la 
llibreria Gigamesh, obre les por-

tes de la seva renovada seu. És a Bai-
lèn, 8, pràcticament molt a la vo-
ra  dels seus antics locals pròxims 
a l’Arc de Triomf, on amb el seu in-
efable lema, Vici i subcultura, han ali-
mentat els lectors de ciència-ficció, 
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33 Macrobotiga 8Un aspecte de la nova seu de Gigamesh, ahir, hores abans que s’obri al públic avui, divendres, amb diferents activitats. 
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Lektus abarateix i 
facilita la descàrrega 
legal i elimina el 
DRM que impedeix 
compartir arxius

Més vici i més subcultura
Gigamesh obre nova seu per convertir-se, amb els seus dos quilòmetres de prestatges, en la llibreria 
friqui més gran d’Europa H Els seus responsables impulsen una plataforma digital alternativa 

espanyol –que es prolongarà dis-
sabte al matí (11.30 a 13.30 hores), 
més una partida de joc de rol d’ex-
hibició a la tarda. 
 Però no hi ha res tan renova-
dor com la nova plataforma on line 
de llibres digitals que Cuervo pre-
tén llançar juntament amb David 
Fernández, Farid Fleifel i Cristi-
na Macía (traductora de George 
R. R. Martin al castellà) el pròxim 
Sant Jordi, amb la intenció de re-
novar les formes de comercialit-
zació. Llibres més barats (mínim 
a sis euros, la resta depèn de la vo-
luntat dels usuaris) i més fàcil-

ment descarregables. «No pot ser 
que l’argument sigui que és més 
fàcil piratejar un llibre que com-
prar-lo», diu Cristina Macía, que 
es declara farta que «criminalit-
zin l’usuari amb advertències en 
les descàrregues legals». Tampoc 
comptaran amb el sistema DRM, 
que impedeix compartir arxius  
–«s’ha demostrat que no servei-
xen per a res i no permet a l’usua-
ri ser amo del llibre que han com-
prat»–. Lektu acollirà segells petits 
i mitjans i tindrà títols en obert. 
«Per accedir a alguns només s’exi-
girà un tuit», diuen, revelant una 
original fórmula de màrqueting. I 
per a qui s’ho pregunti, sí, Juego de 
tronos, punta de llança de l’editori-
al Gigamesh, estarà disponible a 
un preu imbatible. H 

‘Il segretto  
di Susanna’ 
obre el festival 
d’òpera de 
l’Akadèmia

MARTA CERVERA
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Malgrat la crisi les iniciatives cul-
turals segueixen obrint-se pas a 
Barcelona. Prova d’això és el primer 
Festival d’Òpera da Camera, al Tea-
tre Akadèmia, que ofereix òpera de 
petit format per disfrutar de la lírica 
de forma directa, sense grans esce-
nografies i amb els cantants a prop 
del públic. Il segretto di Susanna, una 
òpera del 1909 d’Ermanno Wolf Fer-
rari, amb llibret d’Enrico Goliscia-
ni, obre avui la mostra. El muntatge 
d’aquesta deliciosa comèdia en un 
acte està protagonitzat per Beatrice 
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Jiménez, Xavi Fernández i Maria Vo-
ronkova. Il segretto di Susanna estarà 
en cartell fins diumenge.
 La setmana que ve es representa-
rà Trouble in Tahiti, de Leonard Berns-
tein, del 3 al 10 d’abril. Estrenada el 
1952, l’obra combina música popu-
lar i melodrama i gira al voltant de 
les relacions de parella. En el repar-
timent compta amb Marta Valero, 
Xavi Fernández, Daniela Sarmiento, 
Oriol Roca i Samuel Pelaez. 

ENTRE BAMBOLINES/ El primer festival 
d’òpera de cambra a l’Akadèmia fi-
nalitzarà amb Casta Diva. Un silenci 
inesperat (12 i 13 d’abril), en què la 
soprano Begoña Alberdi combina 
àries de Bellini amb reflexions so-
bre la cultura. Dirigida per Susana 
Egea, la dramatúrgia d’Albert Tola 
s’endinsa en les interioritats del 
món de l’òpera a partir dels records 
d’una soprano que fa balanç de la se-
va vida arran de la mort d’una col-
lega i íntima amiga seva que, a dife-
rència d’ella, sí que va aconseguir 
ser famosa.
 Dos recitals completen la mostra. 
El primer anirà a càrrec del tenor 
Jordi Casanovas (6 d’abril), que inter-
pretarà obres de compositors cata-
lans com Miquel Ortega i Albert Gui-
novart. I la soprano Mercedes Gance-
do (11 d’abril), que cantarà obres de 
Bernstein i Gustavino. H


