
La fascinació dels discursos dels personatges de
Shakespeare és tan fabulosa com enganyadora. És
difícil fer entendre als que no els han sentit en un
teatre o als rengs de mots dels llibres. Els monò-
legs de Hamlet són tan impressionants com buits
si es desprenen de la seua peripècia tràgica, dels
artificis teatrals que abasten des de l’esgrima fins a
les torxes a la nit o l’aparició d’un fantasma. Víctor
Sunyol ha escrit una característica novel·la de poeta,
però no ha reeixit a mantenir el to emotiu i argu-
mental al llarg de tota la seua obra. L’inici és pro-
digiós. Iniciada comun vendaval, les seues pàgines
sobre les paraules sónmeravelloses, però no estan
travades per res que no siguin els dubtes experi-
encials d’un actor gran, abans de sortir a escena
davant del públic. La gran solitud abans d’entrar a
escena. Així, ens trobem amb un inici prometedor
i brillant i una sonoritat verbal teatral: l’actor gran
se’nmalfia, decebut del valor i del sentit de les pa-
raules. Els personatges de Shakespeare, ara l’un, ara
l’altre, li serveixen per explicar bellament el seu des-
encís. Llavors divaga, fa sonar les enganyoses pa-
raules (en aquest desengany ressona el nostre des-
engany i el del nostre temps). En un context com
l’espanyol, en què la llibertat política i de pensa-
ment encara no és possible sinó en la intimitat, lla-
vors l’actor és la veu del desencís d’una societat
concreta. Encara que sovint oblidem que, per si
mateixes, les paraules ja són un encant, un enllu-
ernament. Desautomatitzades del context servil
de cada dia, les paraules prenen uns brillantor in-
audita. I això, no obstant, cal posar-les a treballar
perquè puguinmodificar el món. L’actor en coneix
el gust, en repeteix el so, les memoritza, hi té una
relació especial, íntima. I tanmateix, el personatge
cau en la següent contradicció: renega de les pa-
raules mentre es deixa seduir per les seues resso-
nàncies, pels seus records –records de qui ha re-
presentatmoltes nitsmemorables de Shakespeare.
Totes les grans obres del dramaturg anglès deam-
bulen davant dels nostres ulls només a l’esmentar-
les. Quina gran sort, Anglaterra, de disposar d’unes
obres com aquestes, tan lliures en una edat histò-
rica tan primerenca quan nosaltres només balbu-
cejàvem! Quina sort que ara ressonin en català!
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Ja saben que durant els mesos
de novembre i desembre cedim
cada quinze dies l’espai de
N’Apps i Cols a Xavier Barata,
gerent de l’empresa Banxui, qui
està a Nova York gràcies a un
programa d’acceleració
d’empreses. Avui ens parla del
pitch, del discurs. “Hola, sóc el
rei al regne de les aplicacions.
Durant els últims 15 anys, he
dirigit campanyes digitals per a
clients com Firestone, la
Woman Tennis Association o
Sony... I ho he fet com a director
demàrqueting i també com a
director creatiu en agència, per
tant, conec les dues cares de la
moneda i les necessitats de tots
els actors. Per això sé que hi ha
una gran quantitat demarques
que desitgen tenir les seves
pròpies Apps per campanyes i
esdeveniments específics. Per
desgràcia, el cost d’aquestes
aplicacions ésmassa alt per a
una promoció o permarques
ambmenys capacitat
d’inversió”. Així comença el
meu pitch, breu explicació de
qui sóc i quin és el problema
que vull solucionar, l’estat del
sector i la solució que ofereixo:
King of App. És difícil convèncer
els inversors que la teva idea és
la bona. No és només una
qüestió d’idea de negoci sinó de

persones i capacitats. La
majoria d’inversors, fons
d’inversió o business angels,
inverteixen en funció de l’equip
que hi ha al darrere del
projecte, de les qualitats i
sentiments que desperta. Fins i
tot hi ha acceleradors que
seleccionen persones amb
projectes que no els interessen i
els obliguen a virar cap a una
altra idea per invertir-hi. Per
tant, la idea no és el més
important, sinó l’emprenedor.
Defensar un pitch requereix
habilitats comunicatives, de
síntesi i informació, així com
capacitat de reacció per rebatre
preguntes i arguments en
contra. És una part que cal
prepararmolt i tenir clar que les
primeres vegades que el
defensem, no ens sortirà del tot
bé. El factor sorpresa sempre és
una eina que tenim a la
butxaca, i per tant tot i seguir
les regles establertes hem de
buscar una única proposició de
venda on focalitzar els
avantatges del nostre negoci i
encisar l’inversor.
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