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l llibretere

Els llibres de la crisi
FERRAN COSCULLUELA
GIRONA

La Llibreria Geli de Girona és com 
una màquina del temps. Quan tras-
passes el seu llindar recuperes es-
sències que ja estaven oblidades, de 
quan les llibreries feien olor de tin-
ta, paper i cultura. La Geli passa per 
ser un dels establiments més antics 
de Catalunya, però durant els seus 
130 anys d’història s’ha mantingut 
en tot moment fidel a la mateixa fi-
losofia: ajudar sempre el lector a tro-
bar allò que està buscant.
 Pere Rodeja, gerent i fill del pro-
pietari, explica que la Geli és una lli-
breria generalista, però que al ma-
teix temps està especialitzada en 
textos tècnics. Amb unes existènci-
es que superen els 100.000 volums, 
a les seves prestatgeries es pot tro-
bar de tot. «L’última novetat narrati-
va, assajos, tractats de Dret, Art o Me-
dicina, o fins i tot la Bíblia mateixa», 
afirma.
 Rodeja explica que el que més ve-
nen ara és narrativa, llibres d’auto-
ajuda i obres de divulgació. Ell pro-
posa al lector les novel·les del su-
ec Stieg Larsson (Els homes que no 
estimaven les dones i La noia que so-
miava un llumí i un bidó de gasolina), 
El silenci, de Gaspar Hernàndez, i 
Olor de colònia, de Sílvia Alcàntara. 
 El gerent de la Geli assenyala que 
la crisi també es nota en la cultura, 
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Pere Rodeja

per això entre els llibres més venuts 
cal incloure La crisis Ninja y otros miste-
rios de la economía actual, de Leopoldo 
Abadía, o El crash del 2010, de l’econo-
mista Santiago Niño Becerra. «Una 
altra prova que els lectors s’han d’es-
trènyer una mica més el cinturó és 
l’augment dels llibres de butxaca», 
assenyala.

TECNOLOGIA 3 LLANÇAMENT

Els EUA presenten un nou 
model de llibre electrònic

IDOYA NOAIN 
NOVA YORK

N
o han passat ni tres me-
sos des que Amazon va 
presentar el Kindle 2, pe-
rò la següent versió del 

lector electrònic ja està preparada. 
Avui es presentarà, a la Universitat 
Pace de Nova York, l’aparell, que po-
dria anomonar-se Kindle DX, i enca-
ra que la companyia manté, com de 
costum, silenci sobre el llançament, 
ja s’ha filtrat que tindrà una panta-
lla més gran (24,6 centímetres pels 
15,2 de l’última versió), un lector de 
PDF, una nova funció per fer anota-
cions i un navegador millorat res-
pecte del que porta el Kindle 2, que 
es va anunciar el mes de febrer pas-
sat com a «experimental». 
 Així mateix, The Wall Street Jour-
nal va assegurar ahir que sis univer-
sitats dels Estats Units –incloent-hi 
Pace, Princeton i Case Western a Cle-
veland (Ohio)– repartiran aquesta 
tardor els aparells amb llibres i ma-

terials d’estudi ja descarregats. Un 
portaveu de Case Western va expli-
car al rotatiu que es farà un segui-
ment dels estudiants que fan ser-
vir el Kindle, comparant-los amb els 
que estudien amb llibres impresos.
 La llibreria virtual Amazon tam-
bé ha tancat, segons el Journal, un 
acord amb diversos editors de lli-
bres de text per digitalitzar les seves 
obres. Aquest pas confirma l’apos-
ta de la companyia per entrar en un 

món universitari que se li havia 
resistit fins a l’actualitat per l’alt 
preu dels Kindle (uns 270 euros 
l’última versió) i altres assump-
tes, com les dificultats per veure a 
la petita pantalla taules i gràfics. 
Aquesta incursió d’Amazon en el 
mercat també suposa una ame-
naça potencial per a un altre sec-
tor fins ara pròsper: el dels llibres 
usats. 

TAULA DE SALVACIÓ / L’aparell, llan-
çat per primera vegada el 2007, es 
veu també com una possible taula 
de salvació per als mitjans impre-
sos, i el fet que l’editor de The New 
York Times i altres mitjans de co-
municació estiguin convidats a la 
presentació d’avui serveix d’indi-
catiu de la confiança de la indús-
tria periodística en les opcions 
que li ofereix el lector electrònic.  
 Per a Europa, l’arribada del 
Kindle segueix sent una incògni-
ta. Encara que s’ha esmentat la 
possibilitat que Amazon comen-
ci a vendre’l aquest any al Regne 
Unit –on ja hi ha disponible el Re-
ader de Sony—, la companyia no 
va contestar ahir a peticions de 
confirmació sobre la data de llan-
çament europeu. H

El Kindle DX té una 
pantalla més gran i
es pot fer servir com 
a lector de diaris

33 El lector Kindle DX.


