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Els ‘bilectors’ 
i el 4% 
Darrerament, un parell de notícies 
s’han centrat en la indústria edito-
rial. Una és banal, i l’altra, impor-
tant. De quina se n’ha parlat més als 
mitjans? De la primera, que té com 
a protagonista la japonesa fantàsti-
ca, la senyora Marie Kondo i els seus 
consells per facilitar-nos la vida a 
base d’endreçar-la tot posant-hi 
seny i distanciament. Una de les se-
ves propostes és reduir la biblioteca 
particular a 30 llibres. El suggeri-
ment és avorrit i poc productiu. A 
qui té llibres a casa i els aguanta bé 
(manca d’espai, acumulació de pols, 
etc.) no li interessa el consell. Qui no 
pensa així, ja fa temps que redueix 
sistemàticament l’espai de bibliote-
ca. I el fan del llibre digital (“tinc 
99.000 llibres i no em cal ni tan sols 
un prestatge!”) ni s’immuta. Moltís-
sim més interessant és l’altra notí-
cia: la decisió del govern espanyol 
d’incloure en els pressupostos nous 
l’assimilació dels llibres digitals als 
llibres de paper pel que fa a fiscali-
tat. Ja era hora. La capacitat d’ado-
nar-se que un llibre digital no era un 
videojoc i que un lector electrònic 
no era una PlayStation ha estat més 
que lenta.  

Llibres digitals més barats? 
A partir d’ara, tots dos tindran IVA 
superreduït. En el cas del llibre digi-
tal, el fet també afecta el suport, és 
a dir, el dispositiu electrònic que 
permet llegir-los. Ara ja no hi haurà 
excusa. Això permetrà saber de de-
bò l’impacte del llibre digital, fins ara 
molt reduït (entorn del 5% del total 
de vendes), i també calibrar les seves 
possibilitats reals d’ascens. Una de 
les excuses que donava la indústria, 
l’IVA del 21%, haurà desaparegut, 
amb la consegüent, suposem, abai-
xada general de preus. Potser en els 
llibres digitals no es notarà tant, pe-
rò en els dispositius electrònics que 
permeten llegir-los, per força hau-
rà de ser així . Comprar el lector era 
una primera inversió que calia fer de 
manera obligatòria. Calia ser un lec-
tor moderadament voraç per amor-
titzar-ne el preu en un termini, di-
guem-ne, discret. ¿S’hi enganxaran 
finalment nous clients, nous lec-
tors? Augmentarà el nombre de bi-
lectors (bilectura, orientació lecto-
ra d’una persona que sent amor o de-
sig lector, tant per llibres de paper 
com per llibres digitals). Serà fasci-
nant fer-ne el seguiment. I això sem-
pre: el que interessa és llegir, en el 
suport que sigui.!
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Ens costa estar en si-
lenci, concentrar-

nos, tenir paciència; 
sentim ansietat si no 
estem connectats i 
tampoc sabem estar 
sols. La psicòloga Sher-
ry Turkle reflexiona so-
bre com ens hem deixat 
endur per la cultura di-
gital i reivindica la ne-
cessitat de tornar a les 
relacions cara a cara.
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Assegura l’hispa-
nista canadenc 
Adrian Shubert 
que el culte pú-
blic i la devoció 
popular al gene-
ral Baldomero 

Espartero (1793-1879) a l’Espanya 
del XIX només pot comparar-se a 
l’atorgada per francesos i italians a 
Napoleó i Garibaldi, respectiva-
ment. Veterà de la guerra colonial i 
heroi de la primera Carlinada, el es-
padón espanyol va merèixer el so-
brenom d’El Pacificador i els títols 
de príncep de Bergara, duc de la Vic-
tòria i de Morella, comte de Lucha-
na i vescomte de Banderas, va ser re-
gent i primer ministre. Cap al final 
de la vida va sonar amb força com a 
possible rei o president republicà. 

Més enllà dels èxits militars, l’ex-
plicació de la seva resiliència cal cer-
car-la en elements més propis del 

‘Yo soy la bandera española’

“soft power” com l’empatia amb les 
tropes, l’honradesa en l’exercici dels 
càrrecs públics i l’innegable patrio-
tisme. Mentre per als observadors 
estrangers la combinació de “passi-
vitat i dinamisme” resultava exaspe-
rant i per a l’elit espanyola el doble 
fracàs com a regent i president del 
govern s’entenia com un llast insal-
vable, la popularitat d’Espartero es 
renovava de generació en generació, 
fins al punt que el jove Alfons XII va 
buscar ser ungit com a legítim mo-
narca i nou pacificador –ara de la 
tercera Carlinada– a través de 
l’abraçada del vell militar. 

Catalunya va ser un dels princi-
pals feus esparteristes. L’influent 
corrent progressista català, així com 
bona part de la classe obrera indus-
trial, va convertir-lo en un referent 
polític, ideològic i festiu ineludible, 
especialment a Barcelona. La ma-
teixa ciutat que, paradoxalment, un 

segle després l’ha esborrat del 
seu nomenclàtor i li atribueix 
espúriament la frase sobre la 
conveniència de bombardejar-la 
cada 50 anys. 

Neix l’estat espanyol 
La biografia d’aquest “don nadie 
que llegó a ser casi todo” esdevé 
l’excusa per repassar el segle XIX 
espanyol. És aleshores quan es va 
configurar la matriu d’un Estat li-
beral que s’allargassa, deguda-
ment actualitzat, fins als nostres 
dies. Alhora, Shubert aixeca ac-
ta dels camins alternatius que 
carlins, progressistes, republi-
cans, demòcrates o perifèrics ha-
guessin pogut encapçalar d’haver 
triomfat amb les seves propostes 
de futur. 

En tots aquests projectes frus-
trats hi trobem barrejat, volguda-
ment o no, el nom d’Espartero, ja 
que, malgrat “su arraigado mo-
narquismo y lealtad dinástica”, la 
seva figura va mantenir la capaci-
tat pacificadora, evocadora i uni-
ficadora. Com ell mateix escrivia: 
“Yo soy la bandera española y a 
ella se unirán todos los españoles, 
unos por el instinto natural a lo 
justo, otros por necesidad, y todos 
por conocimiento”. I, malgrat tots 
els possibles defectes, “el verda-
dero problema no residía en él si-
no en ellos”, en la incapacitat dels 
diferents grups opositors. 

En aquest sentit, Espartero 
se’ns apareix com un personatge 
sense racons ocults, ni segones 
intencions. No és estrany que, 
davant tanta transparència, Shu-
bert se senti molt més atret per la 
seva muller. Divuit anys més jo-
ve que el general, la logronyesa 
Jacinta Martínez de Sicilia s’in-
tueix com un personatge decisiu 
en la trajectòria pública i privada 
del seu marit. Considerada per 
lord Palmerston com “una dona 
superior”, totes les fonts coinci-
deixen a destacar-ne la intel·li-
gència política. Si els esparteris-
tes es dolgueren per la “retirada” 
practicada pel seu líder des de 
1856; el lector d’avui ho lamenta 
encara més, ja que, instal·lat a la 
llar familiar, s’acaba la intensa 
correspondència matrimonial 
que els mantenia units en la dis-
tància i ens permetia saber més 
de doña Jacinta.!
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La parella de detectius 
Teresa Battaglia i 

Massimo Marini s’en-
fronten a un cas macabre 
i esgarrifós. Ella està 
acostumada a superar to-
ta mena d’adversitats i 
confia en el seu talent, pe-
rò necessitarà tot l’enginy 
per resoldre l’entrellat 
d’aquest thriller. Tuti ha 
aconseguit un gran èxit 
de vendes amb la novel·la.
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Santi Baró relata la 
història d’una immi-

grant andalusa que arri-
ba a Terrassa durant els 
anys 60 a la recerca 
d’una nova vida, enmig 
d’un fort boom industri-
al. El que no espera és 
que s’haurà d’enfrontar a 
les devastadores riuades 
que van acabar arrasant 
els somnis i esperances 
de milers de persones.
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