
Eduard Ramírez
«Cal adaptar-se i preparar con-
tinguts, que els lectors troben
bona oferta a preus digitals quan
disposen de la tecnologia. Hem
d’evitar la situació que es donà
amb la música i que en rebentà
la indústria», diu Manel J. M.
Romero, secretari de l’Associa-
ció d’Editors del País Valencià
(AEPV), que assumeix les
transformacions profundes que
afrontarà el sector del llibre du-
rant els pròxims anys. La remor
sobre els llibres digitals havia
esdevingut una cançó conegu-
da però no del tot creguda. Una
mica com l’avís de la vinguda
del llop, ara per fi ja estan entre
nosaltres, però encara no que-
da clar si qui ha arribat és el llop
o un gos amic.

Els últims dies han assaltat
l’actualitat dues notícies que
han relacionat la literatura i la
tecnologia. D’una banda, l’a-
nunci que aquest mes de febrer
el portal edi.cat posarà a la ven-
da els primers llibres electrò-
nics en català. De l’altra l’acord
de l’agència literària Carmen
Balcells amb el portal leer-e.es,
per tal d’engegar el projecte Pa-
labras mayores, que oferirà
obres de referència a 4,99 euros.
Per tal de fer-ho han hagut de
connectar la primera empresa
que va introduir en el mercat es-
panyol els lectors de tecnologia
de tinta electrònica, amb el mo-
del iliad del fabricant holandés
iRex Technologies, i l’agent li-
terària d’escriptors en castellà
més important del món. La car-
tera de Balcells inclou més de
200 autors, molts dels quals gau-

deixen d’un extraordinari favor
del públic, per exemple Goyti-
solo, Marsé, Delibes, Vargas
Llosa, García Márquez, Váz-
quez Montalbán, Cela, Cortázar,
Carme Riera, Sampedro, Rosa
Sender i José Ángel Valente.

Contractes, còpies i drets d’autors
El soci fundador de leer-e.es,

Ignacio Latasa, explica que les
converses prèvies a la presenta-
ció de Palabras mayores «han
durat un any i mig perquè s’ha-
vien d’aglutinar interessos diver-
sos, de molts autors de diferents
editorials, a més de presentar la
tecnologia». Aquesta empresa
creada el 2006, ofereix actual-
ment 600 títols clàssics i 50 títols
actuals d’autors contemporanis,
però el seu catàleg d’e-books
creixerà «en 100 o 150 llibres els
propers dos mesos», segons La-
tasa, «mentre que el fons Balcells

s’introduirà al llarg de 3 anys
més. L’objectiu final és que les
editorials afegisquen el format
electrònic a les seues publica-
cions». Leer-e.es es fa càrrec de
la part tecnològica de l’edició de
les obres literàries, a més de
proveir serveis digitals a altres
editorials, com ara la protecció
anticòpia amb sistemes d’en-
criptació DRM, actualment ne-
cessaris per a superar la por a
l’ús d’aquesta novetat. Encara
que la nova situació creada per
la irrupció dels llibres digitals
suposarà «un canvi for t en el
món editorial, sobretot per la re-
definició de funcions i l’aparició
de nous elements, com els pro-
veïdors tecnològics. Això provo-
carà una redistribució del sector,
que no vol dir la desaparició dels
actors actuals»; Latasa opina que
«estem al començament, alçant
el peu per a fer el primer pas».

Per a Gonçal López-Pampló,
investigador de publicacions di-
gitals i professor de la Univer-
sitat de València, el fenomen
blog i els e-books, «no són més
que mostres d’un canvi de para-
digma cultural que encara està
en bolquers. Crec que no som
gens conscients de l’abast del can-
vi que, en unes poques dècades,
s’ha de produir». Però la situa-
ció concreta de les editorials va-
lencianes, ara com ara, es defi-
neix des de l’AEPV com a «sem-
blant a la resta del sector espan-
yol: incorporació general a la
producció i molt avançada en la
comunicació». En parlar de les
tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) cal distingir
entre producció, comercialitza-
ció i continguts digitals. I Ro-
mero especifica que «la incor-
poració de les TIC a la produc-
ció ha estat molt intensa i precoç:
la digitalització dels processos de
correcció de textos, de disseny i
maquetació ja es generalitzà la
dècada passada, fins a la trans-
missió directa a planxa en la im-
pressió of fset». A més a més, el
sector editorial «és un dels que
més implantació té a la xarxa.
Pràcticament la totalitat de les
editorials té el seu lloc web. Tam-
bé hi ha una oferta generalista i
especialitzada de llibreries vir-
tuals, no debades la més impor-
tant mercantil en internet és
Amazon». Finalment, Romero
reconeix que «en la comercia-
lització de continguts digitals i
en l’aprofitament de les xarxes so-
cials (les webs 2.0) és on ence-

Els portals leer-e.es i edi.cat posen a la venda els primers llibres per internet

La literatura canvia de pell
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L’«Autobiografia» del
naturalista anglés i una
edició il·lustrada de
«L’origen de les espècies»
per a celebrar el segon
centenari del seu
naixement (pàg. 3).

Darwin per ell mateix
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Cultural

TECNOLOGIA. Existeixen diversos models d’«e-reader» o lectors electrònics, el preu dels quals oscil·la entre els 200 i els 450 euros.

BLOOMBERG NEWS/DANIEL ACKER

E. R.
Fins ara les iniciatives impor-
tants de digitalització de textos
literaris dutes a terme al nostre
entorn estaven protagonitzades
per les institucions públiques.
Així, podem esmentar la Biblio-
teca Valenciana Digital (BiValDi)
que ha digitalitzat obres d’inte-
rés general, com a primer pas en
la creació d’una biblioteca digi-
tal que s’adapte als nous usos
reclamats per investigadors i
públic en general. Al seu torn la
Universitat de València acosta el

seu fons bibliogràfic enciclopè-
dic, important i fràgil, mitjançant
la col·lecció digital Somni, que
deu el seu nom a l’incunable va-
lencià «El somni de Johan Jo-
han», de Jaume Gassull, imprés
a València el 1497. D’altra ban-
da, el professor José L. Canet i
Publicacions de la Universitat
de València també mantenen el
projecte editorial Parnaseo, de-
dicat a la publicació digital de
textos sobre literatura espanyo-
la i llatinoamericana. A la Uni-
versitat d’Alacant té la seu la Bi-

blioteca Virtual Miguel de Cer-
vantes, que també difon la cul-
tura espanyola i hispanoameri-
cana a través de l’espai virtual.
És un dels projectes més po-
tents i consolidats, que funcio-
na com un portal de portals i
promou multitud de convenis
amb institucions culturals. I ara
s’ha conegut que Google ha sig-
nat un acord amb autors i edi-
tors pel qual abonarà els drets
generats per la digitalització
que fa de diferents biblioteques
universitàries.

BiValDi, Somni i Parnaseo representen els primers
moviments cap a la digitalització de textos literaris

❙❙❙

«Hem d’evitar la
situació que es donà
amb la música i que
rebentà la indústria»,
diu Manel Romero, de
l’Associació d’Editors

❙❙❙

Tirant lo Blanc és
capdavantera en la
comercialització de
bases de dades i
Bromera és una de les
fundadores d’edi.cat



Óscar Martín
Solo. Los supervivientes del caos
Edicions de Ponent, Alacant, 2008

Juan Campos
Rata mutante surgida del lápiz
del dibujante Óscar Martín
(Barcelona, 1962), la aparición
de Solo fue una de las más agra-
dables sorpresas para los afi-
cionados al cómic de mediados
de la década de los noventa.
Hasta entonces, la carrera de su
creador se había centrado en
trabajos para revistas infantiles
destacando su recreación de los
célebres Tom y Jerry (de los que
fue responsable durante casi
dos decenios) y de personajes

de la factoría Disney tan em-
blemáticos como Mickey Mou-
se o Goofy.

Su radical cambio de registro
en Solo conservaba la estética
de sus anteriores trabajos (el di-
namismo, la diáfana composi-
ción de sus páginas, su claridad
expositiva) pero trasldadas a un
ambiente completamente dis-
tinto. Así, Solo transcurría en un
mundo postapocalíptico que el
cine de ciencia-ficción, con la
serie Mad Max como referente
más obvio, había instituído des-
de principios de los ochenta. Es
éste un mundo en el que tras
una serie de guerras bacterio-
lógicas, químicas y de todo tipo,
el planeta se ha convertido en

un desierto inhóspito donde los
animales han desarrollado una
inteligencia similar a la de los
pocos humanos supervivientes
y donde habitan multitud de se-
res extraños guiados todos
ellos por el más elemental sen-
tido de la supervivencia en el
que comes o eres comido.

El pasado año, Edicions de
Ponent recopiló en Solo. Mundo
caníbal varias historias ya pu-
blicadas del personaje en las
que buscaba a su familia que ha-
bía sido secuestrada por un gru-
po de humanos. Los supervi-
vientes del caos, que se anuncia
como el primero de una serie de
cuatro episodios, narra los orí-
genes de esta rata hipermuscu-
lada y letal con la espada. Álbum
visualmente muy atractivo, des-
taca por su eficaz uso del color
(dominado por unos tonos te-
rrosos y grises muy acordes con
el pétreo paisaje donde transcu-
rre) y por una cuidadosa plani-
ficación siempre subordinada a
que la narración sea lo más cla-
ra y dinámica posible. Respecto
a su argumento, que recuerda al
de la película Gladiator de Ri-
dley Scott, deja al personaje en
una encrucijada que se resolve-
rá en episodios posteriores.

La ciencia ficción en las viñetas de Óscar Martín

Un mundo caníbal
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tem un camí nou, encara és in-
cipient i restringida a l’esfera de
continguts professionals».

Com a exemples més avan-
çats trobem l’editorial Tirant lo
Blanch, capdavantera en la co-
mercialització de bases de dades
professionals, i Bromera, que és
una de les fundadores d’edi.cat,
xarxa d’editors independents.
Aquesta aliança horitzontal ha
estat constituïda per l’editorial
d’Alzira juntament amb les cata-
lanes Angle i Cossetània, per tal
de crear sinergies per a la pro-
moció, comercialització i inno-
vació, convençudes que «en el
nou entorn seran més fortes jun-
tes que per separat». El primer
pas és la construcció d’un portal
editorial de venda de llibres elec-
trònics que posarà en línia el ca-
tàleg d’aquestes editorials de
forma progressiva i per etapes.
A més de la digitalització de con-
tinguts, que realitzen segons la
norma ISO 15836 (Dublin
Core), també hi posaran a la ven-
da dispositius de lectura (e-rea-
ders) i en el futur aquest portal
2.0 s’obrirà a la impressió sota
demanda.

Així doncs aquest mes de fe-
brer estaran disponibles els pri-
mers llibres electrònics en cata-
là. Toni Cantó, director d’edi.cat,
diu que «no hi ha una data fixa,
estem acabant de polir detalls del
portal i tan bon punt el tinguem
enllestit, obrirem el web, i cap a
mitjan març en farem un llança-
ment públic com cal». Entre els
objectius d’aquesta iniciativa
empresarial també hi ha el de ve-
tlar perquè en el nou entorn di-
gital es puguen trobar contin-
guts en valencià. Edi.cat pretén
esdevenir un agent actiu de les
noves tendències, que alhora
evite el perill que la nostra llen-
gua quede arraconada en l’apa-
rador mundial, «permetent que
els lectors puguin accedir en ca-
talà als continguts». Cantó rebla
la incertesa del moment: «Tot
això és un món molt nou. Tothom
està a l’expectativa i ningú té clar
cap on anirà. Però és clar que hi
hauran canvis, llegir en un e-re-

ader és còmode. La gent que viat-
ja llegirà amb el nou suport, en-
cara que en altres circumstàncies
llegiran el llibre tradicional».

Un futur dinàmic
El passat desembre l’Asso-

ciació d’Editors del País Valen-
cià va organitzar a la Biblioteca
Valenciana el Fòrum Digital del
Llibre Valencià, que inicià la re-
flexió i propicià la consciencia-
ció dels empresaris sobre els
canvis que cal efectuar en els
seus negocis per a adaptar-se a
la nova era digital. Romero diu
que «la valoració no pot ser més
positiva per participació i pel va-
lor de les aportacions», que pre-
sentaren un panorama exhaus-
tiu de l’edició digital actual i de
les possibilitats d’explotació co-
mercial, i que són accessibles al
web de l’AEPV. Els principals
reptes a què s’acara el sector
editorial valencià, segons les
conclusions d’aquest Fòrum,
són quatre. Per a començar que

no hi ha una solució tecnològi-
ca única, també l’assumpció que
el sector editorial té i tindrà més
intrusisme, en tercer lloc que hi
haurà un canvi en les relacions
contractuals entre editors i au-
tors, i finalment, que el nou mo-
del comporta una transformació
empresarial i no sols una inver-
sió tecnològica.

Aquest panorama presenta
un futur més obert i incert del
que és habitual. Segons una en-
questa feta per l’organització de
l’última Fira de Frankfurt, rea-
litzada a mil professionals de 30
països, el 40% dels consultats
opinaven que els ingressos de-
rivats de la venda de llibres elec-
trònics superarà el volum de ne-
goci del paper, en una dècada.
Ignacio Latasa es mostra més
prudent: «L’avanç dels llibres
electrònics s’accelerarà en uns
anys, en 10 o 12 anys potser as-
soliran una quota del 40 o 50%.
El canvi gran es produirà quan
els dispositius tecnològics avan-

cen prou per a introduir-los a l’es-
cola. Això en provocarà l’ús ge-
neralitzat i la introducció mas-
siva en el mercat. Aleshores el pa-
per quedarà per a usos limitats i
especialitzats».

D’una manera o d’una altra, el
que ningú dubta és que l’hora de
què els implicats en l’experièn-
cia lectora canvien de pell ja ha
arribat. Per a Toni Cantó, «l’apa-
rició dels e-books segur que farà
modificar el sector. Actualment hi
ha una sobreproducció editorial,
i és difícil que algú comenci a re-
duir. Potser aquests elements ex-
terns faran racionalitzar els ti-
ratges i la publicació d’alguns tí-
tols». I amb una visió menys tèc-
nica i més global, Manel Rome-
ro suggereix que «les noves tec-
nologies de la comunicació apli-
cades al món editorial prometen
una revolució major que la ini-
ciada per Johannes Gutenberg a
Europa cap al 1450. Per això és
convenient afrontar els canvis a
temps i amb valentia».

>>
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EL LLIBRE ELECTRÒNIC ➜ Els editors reflexionen sobre els canvis que suposen els reptes tecnològics

E. R.
Els «e-reader» o lectors electrò-
nics són aparells semblants a les
PDA, amb capacitat per a conte-
nir centenars de llibres. La dife-
rència és que la seua pantalla no
emet llum, que cansa la vista o
pot danyar-la, com en els ordi-
nadors. Aquest sistema conver-
teix el text a tinta electrònica i
s’hi recrea la sensació de llegir
pàgines impreses d’un llibre tra-
dicional, amb un gran estalvi de
consum de paper i l’evident tre-
va per al medi ambient que això
comporta. També poden trans-
portar-se fàcilment, per les
seues dimensions semblants a
les d’un llibre.
Gonçal López-Pampló, investi-
gador de publicacions digitals i
professor de la Universitat de Va-
lència, planteja qüestions que
afectaran el futur pròxim: «Si els
“e-books” tenen èxit en uns pocs
anys, canviaran moltes coses de
la societat com l’hem coneguda
des de la popularització de la im-
premta: com seran les llibreries

comercials?, com serà una casa
d’una família culta, sense llibres
a les parets?, quin valor tindrà el
llibre imprés?, quin paper tin-
dran les biblioteques?».
De moment, enguany es preveu
que augmenten les facilitats per
tal d’adquirir aparells lectors de
llibres electrònics. A banda de
comprar-los en webs especialit-
zats, a un preu que oscil·la entre
els 200 i els 450 euros, també es-
tan a l’abast als establiments de
cadenes de productes electrò-
nics, llibreries i botigues d’infor-
màtica. Ignacio Latasa, soci fun-
dador de leer-e.es, assegura que
«l’any passat leer-e.es vengué
més de 3.000 lectors electrònics
i el 2009 la previsió és vendre’n
més de 10.000». Però probable-
ment no seran el producte defi-
nitiu. Segons López-Pampló, «la
integració dels diferents aparells
electrònics és una necessitat.
L’exemple reeixit de l’iPhone és
una prova indiscutible. Tanma-
teix, encara caldrà fer un camí
molt i molt llarg».

Els nous suports de la lectura

FLEXIBLE. Fujitsu va presentar un model molt lleuger d’«e-reader».
YURIKO NAKAO

CÓMIC

❙❙❙

El nou model
comporta
transformació
empresarial i no sols
inversió tecnològica

❙❙❙

El gran canvi es
produirà quan els
dispositius
electrònics arriben
al llibre escolar

❙❙❙

Destaca el uso de
tonos terrosos y
grises, acordes con el
pétreo paisaje creado


