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¡Cuán vacía debe estar tu vida para
llegar a plagiar otros (mejores) tuits
de escritores! Piensa en lo
tristemente cómico que es.

Si l’11-S va començar la tercera
guerra mundial, que és difusa i no
ha acabat, Homeland és la sèrie que
millor l’ha representat.

El multiculturalismo y la crítica al
eurocentrismo y al occidentalismo
son un invento... occidental.

Juan Gómez-Jurado Periodista i escriptor

Ninguna creencia o idea, de ningún
signo, merece “respeto”, ni está por
encima de la libertad de expresión.
Ninguna.

#tuitsdecultura Geoff LaTulippe Guionista
@DrGMLaTulippe

Jorge Carrión Escriptor

tor cultural –molt fuetejat per
la crisi i per un model impositiu
asfixiant, amb l’IVA al 21% i in-
suficients desgravacions a la in-
versió–, el cert és que el tràfic
il·legal de continguts sembla do-
nar tímids senyals de reduir-se,

encara que no se sap en quina
mesura respon a la creixent res-
ponsabilitat dels internautes, la
millora de l’oferta legal de con-
tinguts o la millora de la perse-
cució legal de les violacions de
drets d’autor: la Comissió de
Propietat Intel·lectual va co-
mençar a funcionar l’1 de març
del 2012. En aquell moment, se-
gons l’indicador Alexa, dels 250
webs més visitats a Espanya,
una trentena es dedicaven a pro-
veir enllaços a continguts sub-
jectes a drets d’autor, és a dir,
presumptes violadors de propie-
tat intel·lectual. I la més visita-
da d’aquestes web ocupava un
lloc dins del top 30. Avui, abans
d’entrar en vigor la reforma de
l’LPI, el nombre de webs amb
enllaços al top 250 és lameitat, i
la més destacada és al lloc 49.
Totes elles han vist reduït el seu
tràfic, assegura el Govern.
Malgrat tot, la Coalició de

Creadors creu que seria molt
més eficaç una mesura com
l’adoptada a Itàlia, on una de-
núncia per infracció de la
propietat intel·lectual se salda
amb el bloqueig cautelar del
web presumptament infractor.
Aquest decret està recorregut

davant el constitucional italià, i
les autoritats espanyoles prefe-
reixen ser més cautes quant a la
tutela dels drets dels presump-
tes infractors.
En qualsevol cas, l’arma defi-

nitiva pot venir del dret comuni-
tari: la sentència del Tribunal
Europeu en el cas Svensson esta-
bleix per primera vegada que
oferir enllaços és “comunicació
pública”, la qual cosa de cop ar-
ma l’aparell legislatiu de tota la
Unió per perseguir les pàgines
web que violin la propietat in-
tel·lectual.c
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Guimerà
Homàric
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pagar per una cosa que puc
obtenir de franc? Per què
arriscar-me que els meus
amics, els meus veïns, els
meus fills em titllin d’imbè-
cil? La picardia es va inventar
aquí fa cinc segles, i continua
sent molt ben vista.
I és cert: hi ha molt atur,

especialment juvenil, sous
miserables i un historial
d’anys de discogràfiques
venent un hit +10 temes de
farcit.
Per això, la feina pendent

és més del ministre d’Educa-
ció que del ministre de Cultu-
ra (encara que ara siguin la
mateixa persona). La de la
conscienciació és l’única bata-
lla efectiva possible. Encara
que sigui, si seguim els parà-
metres de Trànsit, per a l’any
2025.

L a versió unipersonal de Terra baixa
que Lluís Homar representa al tea-
tre Borràs de Barcelona està destina-
da a perdurar en la memòria teatral.

L’operació suscita moltes coses que val la pe-
na comentar, però primer de tot és una funció
de teatre meravellosa que representa una his-
tòria commovedora des d’una contenció que
només es poden permetre els grans teatreti-
nents, neologisme que m’invento en honor de
LluísHomar, però que cadascú podrà associar
als seus actors o actrius de capçalera. Qualse-
vol espectador que vagi al teatre sense saber
res de Terra baixa en gaudirà i en sortirà ama-
rat del conflicte principal que planteja l’obra
de Guimerà. La qual cosa ens porta a una pri-
mera consideració: si la creació artística sem-
pre parteix d’una operació de triatge, la feina
d’Homar i PauMiró ha estat tan delicada com
reeixida. Han aconseguit extreure del text
complet les parts essencials que en concen-
tren el conflicte. La funció és també una colos-
sal operació de foment de la lectura. L’ende-
mà de veure-la vaig assaltar les llibreries

d’Horta fins que a la Sagitari la vaig trobar en
edició de butxaca, a cura d’Anton Carbonell
(Ed. 62). De la lectura immediata, encara amb
el ressò de la veu d’Homar, en vaig extreure
dues conclusions: un text centenari (com
aquest, rural) pot lliscar sense haver-ne de fer
cap versió actualitzada i de vegades una ver-
sió reduïda pot ser més intensa que l’original.
Quanun sol actor representa en escena qua-

tre personatges protagonistes, dos dels quals
antagonistes i els altres dos femenins, i deci-
deix no canviar el to de veu ni disfressar-se ni
fer moviments especialment sobtats, és que
ho fia tot a dues armes tan subtils compodero-
ses: el text i les emocions. Dues armes actorals
indestriables en una determinada concepció
del teatre d’arrel literària, perquè l’Homar te-
tracèfal simplement es deixa portar per les
emocions que li provoca el text. Dit així, sem-
bla senzill, però és d’una complexitat extraor-
dinària. Desapareix l’histrió quemolta gent as-
socia a l’escena i apareix l’actor en la seva es-
plèndida transparència, teixida a còpia de sub-
tilitats que el transformen en un tòtem que
captura l’atenció dels espectadors fins arribar
a un triple he-mort-el-llop, dit com un trisagi
sense aixecar la veu, que ja és el to-be-or-not-
to-be del teatre català. Ara bé, la Terra baixa
homàrica no és pas un exercici quirúrgic de
desconstrucció. És una funció viscuda des de
dins, païda per Homar durant dècades de fer-
la en papers diversos per, finalment, desembo-
car en aquella congregació de jos de què va
parlar Tabucchi. Qualsevol actor que hagi con-
viscut amb un clàssic durant anys se sap de
cor tots els papers (de l’auca). No debadesHo-
mar té la grandesa de dedicar la funció a la
memòria de Maria Rosa Bonany i Armand
Calafell, dos dels actors amateur amb qui el
jove Lluís va començar a trepitjar fort la terra
baixa a la seva Horta natal.

Un triple he-mort-el-llop,
dit sense aixecar la veu,
que ja és el to-be-or-not-to-be
del teatre català

Màrius
Serra

EL PRECEDENT SVENSSON

Per primer cop, la justícia
europea considera infracció
enllaçar contingut il·legal

REDUCCIÓ DEL TRÀFIC

Les pàgines d’enllaços
han perdut posicions als
indicadors de tràfic en línia

Tendència. Les dades
revelen una pèrdua de
posicions i tràfic de les
web d’enllaços


