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la indústria. No és que els in-
tel·lectuals d’esquerres, sovint
dòcils a les consignes del partit,
fossin un prodigi d’independèn-
cia, però la lògica comercial, molt
més subtil i tova en aparença,
mata per asfíxia.

Nostàlgies a part, quins perills
correm davant el futur de l’edició
digital de continguts textuals?
N’enumeraré alguns: la difícil per-
vivència dels petits –o com a mí-
nim la seva independència–, sem-
pre sotmesos a megaestructures
transnacionals. La possibilitat de
la desaparició d’edicions en català
en paper, per falta de massa críti-
ca, més enllà de quatre supervi-
vents testimonials i insignificants.
La desaparició de punts físics de

distribució com ara llibreries i qui-
oscos, així com la reconversió de
les biblioteques públiques en Chi-
quiparks multimèdia. La submis-
sió a la lògica de vendes de les cor-
poracions multimèdia, per la qual
tan sols es publiquen bestsellers
d’acord amb la ideologia conserva-
dora dels seus propietaris; vegeu,
si no, el cas Murdock i la seva inci-
dència en el mercat editorial, vis-
cuda i explicada per André
Schiffrin en diversos assajos.

Una batalla perduda
Fixem-nos en el cas del cinema en
català: la indústria espanyola està
concentrada a Madrid, per bé que
és minsa. Mana Hollywood, que
controla el mercat. Des de la Ge-
neralitat es pidola més doblatge.
Batalla perduda. I aquesta, per-
meteu-me, és una batalla petita.
Perquè sempre podem optar per
veure versions originals amb sub-
títols en català, opció més asse-
quible i útil, però en el cas del lli-
bre estem parlant de pura lletra
com a contingut principal.

Catalunya no és una illa. Ens
hem d’adaptar a les normes del
mercat mundial. Però també hi
ha un espai per a l’esperança, en
aquest context. Editar llibres
electrònics és força més barat i
no hi ha problemes d’estoc. Per
tant, traduir i distribuir és més
fàcil –i encara més amb les noves
eines informàtiques de traduc-
ció–. Posem per cas que traduïm
Quim Monzó a l’anglès i a l’ale-
many, i que aconseguim que tin-
gui èxit a la futura iTunes dels lli-
bres. Ara més que mai, els nos-
tres editors s’han de transformar
en mànagers internacionals, ben
connectats, i força emprenedors.
En cas contrari, se’ns menjaran.

El temps ho dirà.❋

El llibre
digital podria
ser una amenaça
per a les edicions
en paper?

amb l’iPod i l’iTunes Store, i va ca-
pitalitzar el mercat. Els grans se-
gells musicals continuen existint,
però a través de la botiga d’Apple i
d’altres com la d’Amazon. I els sis-
temes d’aquestes botigues són ex-
cloents. Cadascú s’ho juga a tot o
res, a la recerca del gran pastís.
D’aquí al feixisme hi ha un pas.

A l’escriptura la va succeir la
impremta, després van aparèixer
els diaris, el cinema, la ràdio, la
televisió, internet... I tots plegats
han sobreviscut. Al seu moment
es va témer que la televisió acaba-
ria amb el cinema, i amb la ràdio,
però seguim escrivint a mà, etcè-
tera. On és la diferència? En la
concentració empresarial.

El problema de les noves tecno-
logies rau, doncs, en el concepte
de massa crítica. Sense masses
no hi ha progrés. En aparèixer,
per exemple, la televisió, les pro-
ductores de cinema es van haver
de concentrar en poques mans. El
pas de la indústria cultural a la del
lleure –o entertainment, en an-
glès– va ser la veritable revolució
del segle XX. L’enorme massa crí-
tica va incorporar, gràcies a la lò-
gica de la gravetat, qualsevol con-
tingut –informació, cultura, es-
port– al calaix del lleure.

De les elits als fans
Recordo un gir curiós en una
emissora de ràdio dedicada a la
cultura. En un determinat mo-
ment, es va fer córrer la consigna
que qualsevol cosa que es vengués
a la FNAC era cultura. No em va
sorprendre, passàvem de la cultu-
ra de les elits a la cultura dels
fans. L’ampli sentit crític de l’in-
tel·lectual era substituït per l’opi-
nió del consumidor de béns cultu-
rals, en una mena de populisme
mercantil necessari per salvar
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El (sinistre) futur del llibre
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uè passa amb els llibres
digitals? Acabarem
adoptant-los? I amb els
diaris i revistes, passarà
el mateix? Desapareixe-

rà l’edició en paper? Són pregun-
tes sense resposta que aquests dies
omplen tota mena d’espais: blogs,
premsa periòdica en paper, espais
radiofònics i televisius... La gent
que llegeix, gairebé tothom, té por.
No sap si s’acostumarà a aquesta
enèsima revolució digital.

A mi m’agraden els llibres de
tota la vida. La meva biblioteca té
uns cinc mil volums. Sóc un fetit-
xista de la subclasse bibliòfil i no
em puc imaginar llibres sense
pols, sense olor, amb una arqui-
tectura específica que fa que els
sostingui com nadons, que en al-
guns casos prengui notes als mar-
ges, que m’atorguin una intimitat
insòlita amb les idees expressades
gràcies a una distància mínima
entre els ulls i l’objecte, el tacte i
el dringar dels diferents tipus de
paper, la meva estampa d’in-
tel·lectual tot avançant pel carrer
amb un llibre sota el braç...

No em vaig preocupar quan van
aparèixer els cedés musicals. Hi
ha qui es queixava perquè les co-
bertes perdien tota la gràcia, en
reduir-se, i qui troba encara a fal-
tar el soroll de peix fregit de l’agu-
lla lliscant damunt el vinil. Però
amb el cedé guanyàvem qualitat
de so, o això ens venien. Què gua-
nyem amb el llibre electrònic? Un
preu més barat? Estalviar-nos
anar a la llibreria? Espai a casa?

El cas és que el món de la músi-
ca digital es va eixamplar gràcies
a les descàrregues P2P, la pirate-
ria que fins aleshores tan sols
afectava els videoclubs i distribuï-
dores de cinema en suport magnè-
tic. I aleshores va arribar Apple
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