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No entiendo por qué les cuesta
tanto dimitir, si al día siguiente entran
en siete consejos de administración
y cobran cien veces más

80% Parlament, 900 alcaldes, 6 partits, 4
manifestacions enormes, 200 declaracions
oficials i signatura solemne. I encara hem
de “blindar la consulta”

Lo que no saben es que ese escritor
africano sin vocales en su nombre
que tanto suena para el Nobel es un
heterónimo de @AlvaroEnrigue

Maiol de Gràcia Escriptor

L’infern cap perfectament
en la preparació d’un
dictat de primer de
primària

#tuitsdecultura Jorge Carrión Escriptor
@jorgecarrion21

Francesc Serés Escriptor

David Fernández, de Nubico,
creu que l’hàbit de llegir llibres
digitals està tan a les beceroles a
Espanya que no veu cap rivalitat
amb Amazon. “Per al mercat
anglosaxó sí que és important
perquè allà la seva quota està per
sobre del 70%, però a Espanya el
llibre digital no arriba al 5% de la
facturació anual”.
David Fernández es resisteix a

oferir el nombre de subscriptors
que téNubico: “Encara és aviat per-
què només tenim deu mesos de vi-
da; l’únic que puc destacar és que
hem multiplicat la xifra per tres”.
“Ara –diu– disposemde 7.300 títols
de 83 editorials, comptant-hi els se-
gells de Planeta, però el que ens in-
teressa,més que la quantitat, és ofe-
reix un catàleg coherent que pugui
interessar a tots els membres d’una
família, segons els gustos de cada
un d’ells”. Random House, Siruela,
Alba, Grup 62 o Roca estan entre
les editorials que engrosseixen el
seu catàleg en castellà i català.
Una de les novetats deNubico és

que el subscriptor, amb una quota
de 8,9 euros, és Prèmium i no
segueix el model d’altres pla-
taformes, que han optat, coma Spo-
tify, pel freemium: una opció gratuï-
ta a canvi de suportar la publicitat i
una altra de pagament per accedir
a prestacions millorades i sense
anuncis.
Fernández insisteix que el mer-

cat digital és tan incipient que no
poden exigir exclusivitat a les edito-
rials: “El rellevant és si avancem en
aconseguir un mercat sostenible.
La seva envergadura dependrà de
la velocitat amb què es desenvolu-
pi. Al capdavall és l’usuari qui ha
d’elegir si vol llibre a llibre o a quo-
tes mensuals. Que Amazon s’acosti
al nostre model vol dir que anem
bé. I que una companyia com Tele-
fónica sigui la nostra sòcia i s’impli-
qui incloent Nubico en la tarifa del
mòbil vol dir que creu en el futur”.
Un futur a més que mira ja cap a
Llatinoamèrica.
Una de les crítiques que es fa a

les grans plataformes digitals com
Amazon o grans superfícies com la
FNAC, que no basen el seu negoci
en la venda de llibres, sinó de tota
mena de productes de consum, és
el seu poder per imposar preus i tí-
tols o abaratir l’objecte cultural.
David Fernández diu que de mo-
ment “el cost tecnològic per posar
en marxa Nubico és elevat i encara
així repartim costos al 50 per cent
amb editors i autors. Amb el temps,
la intenció és anar escalant en la re-
tribució pels continguts culturals.
El rellevant ara –diu– és trobar un
punt d’equilibri entre indústria i
lector. Perquè algú vulgui pagar
per obtenir informació i dades amb
banda ampla ha de trobar atractiva
l’oferta”.
Fernández sí que considera que

Brussel·les ha de posar límit a les

pràctiques de les grans multinacio-
nals nord-americanes que van cap
al monopoli. Sobre la pirateria,
creu que les fórmules de tarifa pla-
na de llibres digitals serà aviat un
factor decisiu: “Commés fàcil i cò-
mode l’hi posem al lector, més rà-
pid deixarà de recórrer a la pi-
rateria”.
Lluís Morral, de la llibreria Laie

de Barcelona, veu encara molt
llunyà el dia que un Spotify de lli-
bres sigui tan comú com el de mú-
sica. “Mentre no se solucioni a
Espanya la pirateria, aquí ningú no

pagarà per descarregar-se llibres.
Tot continuarà igual i buscarà els
llibres de franc”.
Morral ha vist entre els seus

clients un fenomen de retorn al
paper, després d’un primer intent
d’adaptar-se a la novetat del llibre
digital. “Molts d’ells em diuen que
han deixat aparcats els seus e-rea-
ders i que han tornat al paper”,
comenta el llibreter. Li preocupa
l’arribada d’Amazon? “A curt ter-
mini, gens, potser a la llarga –diu
Lluís Morral–; als meus clients els
agrada venir a la llibreria. Em preo-
cupen més altres coses. Per exem-
ple, l’oferta desmesurada; es publi-
quenmassa títols per a tan pocs lec-
tors. És insensat, però es continua
fent. No hi ha espai a les llibreries
ni tampoc mercat per absorbir tan-
tes novetats”.c

@FrancescSeres
Marcel Ventura Escriptor
@marcelventura@maiol2
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Lapantalla
teatral

LLEGIU MÉS NOTÍCIES
SOBRE LLIBRE DIGITAL AL WEB
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DAVID FERNÁNDEZ

“Tot és encara molt
incipient; ens alegra
que Amazon s’acosti
al model de Nubico”

FORA DELS EUA

Al voltant del 40%
dels beneficis
d’Amazon procedeixen
de vendes lluny del país

LLUÍS MORRAL

“Mentre no se solucioni
la pirateria, aquí ningú
no pagarà per llegir
llibres digitals”

D
e manera cada cop més perceptible,
les pantalles ocupen un espai propi en
els escenaris del teatre.Només cal veu-
re el muntatge de Cels de La Perla 29

per adonar-nos que aquesta pantalla és una clau
narrativa integrada i no només una finestra ober-
ta a l’espai exterior, ni un decorat virtual del que
es veu més enllà. A Cels la pantalla ens fa present
un personatge essencial a qui només veiem a tra-
vés d’aquesta superfície.
El fet és normal: les imatges formen part de la

nostra vida quotidiana, i res més lògic que l’esce-
na teatral les integri com un element propi de la
naturalesa escenogràfica.
En aquest estadi de transformació, ens ha arri-

bat una obra colpidora, que suposa tota una expe-
riència renovadora per als seus espectadors i un
pas enllà en aquesta integració entre espectacle
en directe i la seva representació filmada. Es trac-
ta d’I si elles marxessin a Moscou?, una adaptació
contemporània a partir de Les tres germanes de
Txékhov, dirigida per Christiane Jatahy i la com-
panyia brasilera Vértice de Teatro, que s’ha pogut
veure a Salt, en la programació del TemporadaAl-
ta. La proposta de Jatahy, directora de cine i de
teatre, és oferir a l’espectador la possibilitat de
veure l’obra en dos espais diferents, propers i si-
multanis: en un veus l’escena teatral, en l’altre la
pel·lícula que s’està rodant al mateix temps sobre
aquesta escena teatral.
L’espectador es veu confrontat a escollir així en-

tre dues formes de transmissió de l’emoció del
real en directe. En una de les propostes, la presèn-
cia física de les tres actrius, i dels altres actors que
fan de càmeres que les acompanyen, construei-

xen un relat emocionant, torbador, en pla general,
on pots intuir que alguns dels moments d’intimi-
tatmés profunda es produeixen en un racó de l’es-
cenari. En la representació fílmica no tens aques-
ta visió general i tot va en favor del primer pla:
són les diferents càmeres que esmouen per l’esce-
nari les que et van destriant els moments més
pregnants, aquells en els qual una llàgrima, una
mirada fugissera o una conversa a mitja veu om-
plen tota la superfície de la pantalla.
Jatahy es fa responsable també de la realització

d’aquesta transmissió cinematogràfica en directe,
seleccionant entre els diferents punts de vista, i
establint així una singularitat en cada una de les
sessions presentades:mai una obra teatral no és la
mateixa que l’anterior, però mai cap obra fílmica
d’aquesta naturalesa no serà tampoc una simple
repetició.
Aquesta obra vamolt més enllà de ser una bona

idea conceptual entre teatre i cinema. Ens demos-
tra la bellesa absoluta de les mutacions d’un ros-
tre, aquesta màgia instantània en la qual una ac-
triu passa a ser un personatge. Era el que també es
produïa al film Vania en la calle 42 de Louis
Malle, on et traslladaves de la vida real a l’obra
representada a través de la màgia de l’assaig i la
càmera sobre un rostre. Aquell Txékhov va revo-
lucionar l’escena teatral en el cine: aquest altre
Txékhov revoluciona la percepció de l’espectador
sobre el desig de transformar-se.

Mai una obra teatral no és
la mateixa, però mai cap obra
fílmica d’aquesta naturalesa no
serà tampoc una simple repetició

EL PERILL

L’abaratiment dels
llibres deixa gairebé
sense marge de
benefici editors i autors

d’Amazon procedeixen de les seves
vendes fora dels Estats Units.
Es dóna la circumstància que els

acords, encara en vigor, van ser fir-
mats en el 2003 pel govern que diri-
gia Jean Claude Juncker, que en
menys d’unmes s’hauria de conver-
tir en president de la Comissió Eu-
ropea. Almunia es va queixar el
juny que el govern de Luxemburg
s’havia negat a facilitar-li la infor-
mació requerida en elmarc de la in-
vestigació sobre Fiat, i fins i tot li va
obrir un procediment d’infracció
per no col·laborar. Ahir, en canvi,
Almunia va celebrar l’actitud col·la-
borativa de les autoritats del Gran
Ducat.
La investigació pot trigar mesos

o fins i tot anys a tancar-se. Si Brus-

sel·les conclou que Luxemburg ha
concedit ajuts d’Estat il·legals a
Amazon, podria obligar-lo a recupe-
rar-los. La companyia, originària
de Seattle, va negar ahir en un co-
municat beneficiar-se d’un tracte
fiscal favorable per part de les auto-
ritats luxemburgueses. Amazon “es-
tà subjecta a la mateixa legislació
fiscal que la resta d’empreses que
té activitats al país”, va assegurar.
Brussel·les sosté el contrari: que la
forma en què s’han dissenyat els
tax rulings (decisions fiscals antici-
patives) és il·legal i discriminatòria
perquè no s’ha ofert a altres empre-
ses. El govern luxemburguès creu
que les acusacions estan mancades
de fonament i la investigació es tan-
carà sense conseqüències. c

Jordi
Balló

RESPOSTA

Amazon al·lega que
està subjecta “a la
mateixa legislació que
la resta d’empreses”


