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La pirateria segueix imparable
3El 84% dels continguts culturals consumits a la xarxa és d’origen il·legal

JUAN FERNÁNDEZ
MADRID 

D
os anys després de l’entra-
da en vigor del reglament 
de la llei Sinde-Wert que 
aspirava a treure Espanya 

de la llista negra de països addictes a 
la pirateria a internet, les descàrre-
gues il·legals segueixen creixent al 
nostre país. En concret, l’any passat 
va augmentar el valor del que es va pi-
ratejar a la xarxa el 6,5%, segons de-
nuncia l’informe de l’Observatori de 
Pirateria i Hàbits de Consum de Con-

tinguts Digitals que va presentar ahir 
a Madrid la Coalició de Creadors i In-
dústries de Continguts. 
 Es tracta d’un botí valorat en 
16.136 milions d’euros. Compara-
da amb el volum de negoci que mou 
aquest sector, aquesta considerable 
xifra permet als autors de l’estudi 
afirmar que el 84% dels continguts 
que es consumeixen a Espanya són 
d’origen il·legal. Segons aquest infor-
me, la indústria de la cultura va dei-
xar d’ingressar l’any passat 1.326 mi-
lions d’euros per aquesta causa, que 

podrien haver-se traduït en la crea-
ció de 26.000 llocs de treball directes, 
155.000 d’indirectes i 526,2 milions 
d’euros de diner públic a través d’im-
postos. 

SECTOR EDITORIAL / Si bé està lluny de 
desaparèixer, la pirateria digital a 
Espanya està evolucionant. L’aug-
ment més gran el 2013 el va experi-
mentar el sector editorial, que va 
veure com 302 milions de llibres 
eren distribuïts il·legalment a la xar-
xa, xifra que suposa un increment 

BALANÇ DEL TRÀFIC DE PRODUCTES A INTERNET

del 33% sobre l’any anterior. En can-
vi, el volum de cançons i àlbums tra-
ficats de forma fraudulenta es va re-
duir el 6,7%, encara que els 1.974 mi-
lions d’arxius musicals que van ser 
piratejats, valorats en 6.067 milions 
d’euros, mantenen el disc com a 
principal font d’ingressos dels buca-
ners d’internet. Per la seva part, el ci-
ne té motius per seguir mirant les 
webs de descàrregues amb indigna-
ció: des d’aquestes pàgines es van 
distribuir 720 milions de còpies de 
pel·lícules, valorades en 3.814 mili-
ons d’euros. 
 L’estudi posa el focus en els ma-
teixos internautes i conclou que la 
meitat de la població que es con-
necta a internet accedeix en algun 
moment a arxius il·legals. Pregun-
tats sobre aquest hàbit, les respostes 
més comunes dels usuaris assenya-
len com a excusa la facilitat per ad-
quirir continguts gratis que oferei-
xen les webs de descàrregues, enca-
ra que el 54% apunta a la pujada de 
l’IVA com a causa per optar pel que 
és il·legal. El 80% diu desconèixer 
que amb aquest gest estiguin perju-
dicant les indústries culturals. 

LLEI DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL / La so-
lució a aquest problema la donen els 
mateixos internautes: set de cada 10 
reconeixen que deixarien de buscar 
arxius no autoritzats si es bloquegés 
l’accés a les pàgines pirates. «És evi-
dent que s’ha de millorar la llei», 
conclou Carlota Navarrete, directo-
ra de la coalició, que demana que 
s’aprofiti el debat de la llei de propi-
etat intel·lectual, que està previst 
que tingui lloc avui al Congrés, per 
incloure modificacions en el regla-
ment, com la possibilitat de bloque-
jar automàticament les webs, i no 
només els arxius que es denuncien. 
 Segons aquest col·lectiu, l’actual 
legislació a penes ha permès retirar 
de la xarxa 50 discos, 67 pel·lícules, 
14 llibres i 21 videojocs il·legals, en-
front dels 3.192 milions de descàr-
regues pirates que es van portar a 
terme l’any passat. El Ministeri de 
Cultura va rebatre ahir aquest càl-
cul i va assegurar haver actuat con-
tra 162 webs fraudulentes. H

RAMON CURTOFont: Estudi sobre Hàbits de Consum de Continguts Digitals i Coalició de Creadors i Indústries de Continguts.
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ESTRENA A LA SALA PETITA DEL TNC

Un viatge a través de l’infern bus-
cant El Dorado. Així és l’odissea que 
cada any emprenen uns 400.000 
mexicans i uns quants més cen-
treamericans que arrisquen la vi-
da anhelant trobar als Estats Units 
les oportunitats que els neguen els 
seus països. Molts –70.000 en l’úl-
tima dècada– desapareixen. Ho 
explica Amarillo, una creació de la 
companyia mexicana Teatro Línea 
de Sombra que s’estrena a Espanya 

després del seu exitós pas pels Estats 
Units i Europa. Recala només fins  
diumenge a la Sala Petita del TNC, 
dins d’un programa d’actes sobre 
la temàtica de la frontera –eix prin-
cipal de la temporada– que inclou-
rà també Moro com a país, de Dimi-
tris Dimitriadis, i Fronteres, amb tex-
tos de Lluïsa Cunillé, Falk Richter i 
Rafael Spregelburd. 
 Amarillo al·ludeix al nom d’una 
ciutat al nord de l’estat de Texas, pol 
d’atracció d’immigrants als anys 70, 
però també al sol candent del desert 
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i a la resplendor de la terra prome-
sa, explica Jorge Arturo Vargas, el di-
rector de l’obra. Concebut el 2009, 
el muntatge aborda el viatge d’un 
emigrant i tot el que significa. «És 
una reflexió i una denúncia sobre la 

violència que pateixen i que ha con-
vertit en els últims anys el pas cap 
als Estats Units en un dels trajectes 
més perillosos del món», resumeix 
Vargas.
  Com succeïa en la posada en esce-

na de Baños Roma –que va triomfar 
en l’últim FiraTàrrega–, Amarillo és 
un mosaic multidisciplinari que 
no presenta una narració lineal si-
nó fragmentada. Dibuixa els pai-
satges de la història, de gran força 
plàstica i sonora, per reconstruir el 
periple d’un home que va sortir de 
Mèxic cap a Texas, on no va arribar 
mai. Des de la distància, una dona 
intenta recompondre el seu cos, 
la seva identitat i el discurs. «Jo no 
vaig travessar la frontera, la fron-
tera em va travessar», postil·la a la 
funció Raúl Mendoza, l’actor que 
recrea l’emigrant que simbolitza 
el drama de tants altres. 
 Del 24 al 27 d’abril Albert Ar-
ribas estrenarà Moro com a país, un 
monòleg «insuportable» interpre-
tat per Màrcia Cisteró que planteja 
l’asfíxia d’una societat grega que 
ha estat incapaç d’evolucionar. 
L’obra de Dimitriadis és, segons 
Arribas, «La Ilíada escrita per Hei-
ner Müller i Pasolini. L’apocalipsi 
en clau moderna». H

33 Mosaic visual i sonor 8‘Amarillo’, fins diumenge al TNC.

ROBERTO BLENDA

Somnis i mort
a la frontera
‘Amarillo’, de la companyia mexicana Teatro Línea de 
Sombra, relata el drama de l’emigració cap als EUA


