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CRISI AL SECTOR DEL LLIBRE

L’Església deixa caure
el segon grup editorial

alemany, Weltbild

El grup editorial alemany Welt-
bild, propietat de l’Església catòli-
ca i amb més de 6.300 treballadors,
s’ha declarat insolvent. La compe-
tència amb el gegant nord-americà
Amazon en té bona part de culpa.

300 botigues. En competència amb
l’empresa nord-americana de co-
merç per internet Amazon, Welt-
bild ha fet una entrada tardana en el
negoci del llibre online, logística-
ment molt exigent. Les grans filials
d’aquest grup editorial alemany ho
tenen difícil al mercat perquè Ama-
zon cada cop monopolitza més el
negoci a la xarxa.

I això que Alemanya pot presu-
mir de ser un dels pocs països que
pot plantar cara a Amazon en el
mercat del llibre electrònic, perquè
té un producte nacional que ha con-
querit una remarcable quota de
mercat rivalitzant amb Kindle,
l’aparell lector d’Amazon. Segons
un estudi de l’institut d’investigació
de mercat GFK, l’aparell alemany
Tolino –èxit conjunt de la cadena de
venedors de llibres Thalia (del Club
Bertelsmann), la Deutsche Tele-
kom i la mateixa Weltbild– arriba a
una quota de mercat en la venda
d’e-books del 37%, molt a prop del
40% de Kindle.

El debat públic a Alemanya
apunta que la lluita per la supervi-
vència de Weltbild és també la llui-
ta contra l’hegemonia d’Amazon.
Els bisbats catòlics propietaris del
grup editorial alemany, a qui se’ls
retreu no haver entès l’economia
del sector, afronten ara la pressió

dels sindicats perquè no deixin a
l’estacada els 6.300 treballadors
que podrien veure’s afectats per la
situació, la majoria dels quals són
de la central a Augsburg. El govern
bavarès ja hauria ofert suport fi-
nancer a Weltbild per intentar evi-
tar la pèrdua de milers de llocs de
treball sempre que es defineixi mi-
llor el rumb de l’empresa.

Weltbild va començar a tronto-
llar la tardor del 2011, quan es va
detectar que feia –i encara conti-
nua fent– negoci venent llibres
eròtics i esotèrics. El cardenal de
Colònia, Joachim Meisner, va sen-
tenciar llavors: “No pot ser que du-
rant la setmana guanyem diners
contra el que justament predi-
quem els diumenges”. I Weltbild
no aixeca cap.e

ISAAC LLUCH

MUNIC. Allò tan antic de amb l’Es-
glésia hem topat té avui en dia a Ale-
manya un significat manllevat: amb
Amazon hem topat. La competència
online s’ha cobrat una altra víctima
entre els venedors de llibres i aquest
cop és la segona casa editora més
gran d’Alemanya, Weltbild, propie-
tat de dotze diòcesis catòliques i una
organització religiosa berlinesa de
beneficència. Aquests propietaris
van iniciar el 10 de gener el procés
de declarar l’empresa insolvent en
anunciar que no aportaran més di-
ners als 65 milions d’euros assegu-
rats, en principi, en l’última injecció
financera.

Aquesta decisió ha sacsejat la in-
dústria llibretera a Alemanya i es
tem per exemple un efecte dòmino
que podria afectar la cadena de lli-
breries Hugendubel, vinculada a
Weltbild. Els seus 1.600 milions
d’euros de volum de vendes no han
servit a aquesta casa editora per es-
quivar la crisi entre les seves més de

La seu de Weltbild a Augsburg, un dels grans grups editorials alemanys, que pertany a
dotze diòcesis catòliques i s’ha declarat insolvent. KARL-JOSEF HILDENBRAND / EFE

Amazon precipita la fallida de l’empresa,
que té 6.300 treballadors a la corda fluixa

Estratègia
La casa de
llibres ha fet
una entrada
tardana al
negoci del
llibre ‘online’

El volum de vendes
del sector s’estanca
Weltbild és una mostra més de
com pateix el comerç llibreter i de
les dificultats d’adaptar les llibre-
ries tradicionals a les virtuals. Si
bé les llibreries a Alemanya van
tancar el 2013 amb un lleuger aug-
ment de vendes del 0,9% –cosa que
contrasta amb els retrocessos dels
últims anys–, els experts del sector
entenen que d’aquí entre tres i cinc
anys un 40% de les botigues hau-
ran de tancar, segon el Frankfurter
Allgemeine. L’economista Franz
Rothlauf profetitza que tres quarts
de les llibreries europees podrien
tancar en el transcurs d’un lustre.

ART

Amat ‘tira a terra’ l’obelisc de la Diagonal per recordar Espriu
L’artista Frederic Amat va inaugu-
rar ahir el monument en homenat-
ge a Salvador Espriu que li va encar-
regar l’Ajuntament de Barcelona.
Solc deixa l’empremta de l’obelisc
sobre el parterre dels Jardinets.

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. “Si estirem tots, ella
caurà / i molt de temps no pot durar,
/ segur que tomba, tomba, tomba”,
diu la lletra de L’estaca, de Lluís
Llach. L’artista Frederic Amat sem-
bla haver-s’hi inspirat a l’hora de
crear Solc, el monument a Salvador
Espriu que va inaugurar ahir als
Jardinets de Gràcia, que porten el
nom del poeta. L’escultura, encar-
regada per la Comissió d’Art Públic
de l’Ajuntament de Barcelona amb
motiu del centenari de l’autor d’An-
tígona, consisteix en l’empremta de
l’obelisc que hi ha a la cruïlla del
passeig de Gràcia i l’avinguda Dia-
gonal excavada en un dels parterres
del jardí. Conegut popularment
com el llapis, aquest monument va
estar dedicat a Francesc Pi i Mar-

gall, el segon president de la Prime-
ra República. Més endavant va ser
una icona franquista i actualment
està dedicat al rei Joan Carles I. El
cost final de la intervenció ha sigut
de 175.000 euros.

“Em vaig passejar amunt i avall
dels Jardinets, i no ho veia –diu
Amat–. Vaig estar a punt de tirar la
tovallola. L’escultura pública em
produeix prevenció i no volia de cap
manera aixecar una falla, un ninot,
i molt menys amb lletres”. L’artis-
ta ha volgut que la seva obra dialo-
gués amb l’entorn, com Espriu va
dialogar amb el seu “compromís so-
cial, cívic i polític”. “La gran sorpre-
sa que m’ha produït Solc és que del
buit sorgeixen un gran nombre de
suggerències escultòriques”, expli-
ca l’artista. Segons Amat, la peça pot
representar un “element femení”
en contraposició a l’obelisc, “testi-
moni erecte” d’un segment d’histò-
ria; o bé la proa d’una nau, i també
evoca el “no-res cabalístic que era
tan estimat” per Espriu. L’artista,
però, vol “desaparèixer i deixar que
els vianant se la facin seva”: “No hi

Frederic Amat al davant de Solc, l’escultura en
homenatge a Espriu als Jardinets de Gràcia. P. TORDERA

ha cosa més patètica que els que es
posen davant de l’escultura i te l’ex-
pliquen i et fan de guia de la mira-
da”, insisteix Amat sobre la llibertat
d’interpretació que reclama per a
l’art. “El millor elogi que pot tenir
un artista és que li prenguin l’obra
i que els ciutadans se la facin seva”.

Solc perllonga la relació d’Amat
amb Espriu. La primera escenogra-
fia de l’artista va ser una escultura-
tarima per al I Festival Popular de
Poesia Catalana del 1970 al Gran Pri-
ce, en el qual Espriu va participar. El
2007 va il·lustrar una edició de Pri-
mera història d’Esther, i el 2010, co-
incidint amb el 50è aniversari de La
pell de brau, va fer la coberta de l’edi-
ció crítica del llibre. De petit, Amat
ja havia entrat en contacte amb el te-
atre del poeta i amb el món plàstic de
qui seria el seu mestre i amic, Fabià
Puigserver. “Anava a una escola di-
rigida per Emili Teixidor i ens va
portar a veure els espectacles Ronda
de mort a Sinera i Primera història
d’Esther”, va dir ahir l’artista, que,
entre altres, té obres al Mercat de les
Flors i al Lliure de Gràcia.e


